Taklampa
Funktionell
DORIS CL257
Nickel

8718699758929

Behagligt LED-ljus som
är skonsamt för ögonen
Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för
ögonen.
Enkel att uppleva
• Enkel installation
Säkerhet
• Fuktbeständig
Förstklassig kvalitet
• EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
• Enkelt att rengöra
Hållbarhet
• Lång livstid, upp till 15 000 timmar

8718699758929

Funktioner
Enkel installation
Enklare installation. Fäst eller häng
säkert på väggen eller i taket, sätt i
kontakten, och armaturen klar att
tändas.
Fuktbeständig
Fuktbeständig innebär att du kan
använda den här produkten i badrum,
kök, på balkonger och andra ställen där
fukt annars skulle vara ett problem.

Eyecomfort
Dålig belysning är ansträngande för
ögonen. Många av oss tillbringar
mycket tid inomhus, så det är viktigare
än någonsin med bra belysning
hemma. Våra produkter uppfyller
stränga testkriterier, till exempel
effekter av flimmer, stroboskop,
bländning, färgåtergivning och dimring,
för att garantera att de följer våra
EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från
Philips ger inte bara ett behagligt ljus
för stunden, de fortsätter att göra det
under hela livslängden med en

Specifikationer
Design och finish
• Färg: nickel
• Material: metall/plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Nej
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
Ljusegenskaper
• Färgåtergivningsindex: 80
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
• Typ: Taklampa
Produktens mått och vikt
• Höjd: 9 cm
• Längd: 31,3 cm
• Nettovikt: 0,57 kg
• Bredd: 31,3 cm
Service
• Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Diameter: 313 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 1500
• Ljusfärg: 2700
• Nätström: 220-240
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
17
• IP-kod: IP44
• Skyddsklass: Klass I
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718699758929
• Nettovikt: 0,550 kg
• Bruttovikt: 0,818 kg
• Höjd: 10,000 cm
• Längd: 35,000 cm
• Bredd: 35,000 cm
• Materialnummer (12NC):
929002367901

konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg
under mer än ett decennium. Byt till
ljus som är behagligt för ögonen. Dina
ögon kommer att tacka dig.
Enkelt att rengöra
Smidiga material som är lätta att
rengöra innebär att ditt hem alltid ser
prydligt ut – från golv till tak.
Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.

8718699758929
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