Plafon
Funcional
DORIS CL257
Cromado

8718699777258

Luz LED confortável
para os olhos
As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto
dos seus olhos.
Fácil de experimentar
• Instalação fácil
Segurança
• Resistente à humidade
Alta qualidade
• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
• Fácil de limpar
Duração
• Vida útil longa até 15.000 horas

8718699777258

Destaques
Instalação fácil
Uma instalação sem problemas. Basta
fixar ou pendurar com segurança na
parede ou no teto e ligar para a
luminária fica pronta a ligar.
Resistente à humidade
A resistência à humidade significa que
pode utilizar com confiança este
produto em casas de banho, cozinhas,
varandas e outros espaços onde a
humidade pode ser um fator.

Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar
fadiga ocular. Com tantos de nós a
passar mais tempo dentro de portas, é
mais importante do que nunca iluminar
a sua casa adequadamente. Os nossos
produtos cumprem critérios de teste
rigorosos, incluindo cintilação, efeito
estroboscópico, encandeamento,
restituição cromática e efeitos de
regulação para assegurar que
cumprem os requisito
EyeComfort. Além de oferecerem uma
luz confortável, as lâmpadas LED
Philips assim se mantêm durante a sua

Especificações
Design e acabamento
• Cor: cromado
• Material: metal/plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Sim
Características da luz
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Tipo: Plafon
Dimensões e peso do produto
• Altura: 9 cm
• Comprimento: 31,3 cm
• Peso líquido: 0,57 kg
• Largura: 31,3 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 313 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1700
• Cor da luz: 4000
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 17
• Código IP: IP44
• Classe de proteção: Classe I
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718699777258
• Peso líquido: 0,550 kg
• Peso bruto: 0,818 kg
• Altura: 10,000 cm
• Comprimento: 35,000 cm
• Largura: 35,000 cm
• Número de material (12NC):
929002514301

vida útil com qualidade, emissão e cor
da luz consistentes durante mais de
uma década. Mude para uma luz
confortável para os seus olhos. Os seus
olhos vão agradecer-lhe.
Fácil de limpar
Os materiais regulares e fáceis de
limpar permitem que a sua casa esteja
sempre atrativa, desde o chão ao teto.
Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a
vida útil do seu produto até 15.000
horas.
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