Спот осветление за
вграждане
Функционални
Diamond Cut DL251
Бяло

8718699775131

Превъзходна светлина и
стил
Атрактивна при включване или изключване, тази светодиодна
лампа Philips е перфектното съответствие за интериора на Вашия
дом, предлагаща лека за очите светлина.
Допълнете своя интериор
• Изразителниа и елегантна форма
Лесно използване
• Безпроблемно инсталиране без нужда от окабеляване.
Първокласно качество
• EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
Издръжливост
• Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

8718699775131

Акценти
Изразителниа и елегантна форма
Чистият, модерен дизайн осигурява
елегантност и изтънченост на Вашите
стаи.
Лесно инсталиране
Eyecomfort
Лошото качество на светлината може
да напрегне очите. Имайки предвид, че
повечето от нас прекарват времето си
на закрито, е по-важно от всякога да
осветим подходящо дома си. Нашите
продукти отговарят на строгите тестови
критерии, включително трептене,
пулсиране, отблясък, цветопредаване и
регулиране на светлинния поток, за да
сме сигурни, че съответстват на
изискванията на EyeComfort.
Светодиодните лампи на Philips не
просто осигуряват комфортна
светлина, а го правят до края на целия
си експлоатационен срок,
предоставяйки неизменно качество на
светлина, мощност и цветност през
повече от десет години. Изберете
светлината, която не натоварва очите
ви. Те ще ви се отблагодарят.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000
часа
Светодиодната технология Philips
удължава живота на продукта до 15
000 часа

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: метал/пластмаса
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Регулируемо спот тяло: Не
• Димируеми с дистанционно
управление: Не
• Вграден LED: Да
• Включено дистанционно управление:
Не
• В средата на стаята: Да
Характеристики на светлината
• Ъгъл на лъча: 110 градус(a)
• Индекс на предаване на цветове
(CRI): 80

Разни
• Специално предназначено за:
Функционални
• Тип: Луна за вграждане
Размери и тегло на продукта
• Дължина на контура: 9 cm
• Ширина на контура: 9 cm
• Височина: 4,4 cm
• Дължина: 10,5 cm
• Нето тегло: 0,085 kg
• Разстояние при монтаж: 7,75 cm
• Ширина: 10,5 cm
Сервиз
• Гаранция: 2 години

8718699775131
Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Диаметър: 105 mm
• Общо светлоотдаване на
осветителното тяло: 420
• Цвят на светлината: 3000
• Мрежово захранване: 220-240
• Подходящо за димиране осветително
тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Включена мощност на лампата: 5

Дата на издаване:
2021-06-16
Версия: 0.232

• IP код: IP20
• Клас на защита: Клас II
Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718699775131
• Нето тегло: 0,077 kg
• Брутно тегло: 0,108 kg
• Височина: 11,000 cm
• Дължина: 10,800 cm
• Ширина: 6,500 cm
• Номер на материала (12NC):
915005811231

© 2021 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя
каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или
изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да
носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията,
представена в този документ, не представлява търговско предложение и
не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от
Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са
регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

