Осветление за таван
Функционални
CANOPUS CL259
Бяло

8718699777296

Комфортна светодиодна
лампа, приятна за очите
ви
Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина,
предназначена за комфорта на очите ви.
Лесно използване
• Лесно инсталиране
Безопасност
• Влагоустойчивост
Първокласно качество
• EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
• Лесно за почистване
Издръжливост
• Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

8718699777296

Акценти
Лесно инсталиране
Край на проблемите в инсталацията.
Просто закрепете или окачете на
стената или на тавана и включете в
контакт, сега това осветително тяло е
готово да бъде включено.
Влагоустойчивост
Влагоустойчивост означава, че можете
спокойно да използвате този продукт в
бани, кухни, балкони и други
пространства, в които има влага.

Лесно за почистване
Гладките и лесни за почистване
материали означава, че домът ви
винаги ще изглежда атрактивен от пода
до тавана.
Дълъг експлоатационен срок до 15 000
часа
Светодиодната технология Philips
удължава живота на продукта до 15
000 часа

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.

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

8718699777296
Характеристики на светлината
• Индекс на предаване на цветове
(CRI): 80
Разни
• Специално предназначено за:
Функционални
• Тип: Осветление за таван

Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718699777296
• Нето тегло: 0,600 kg
• Брутно тегло: 0,900 kg
• Височина: 7,200 cm
• Дължина: 42,600 cm
• Ширина: 42,600 cm
• Номер на материала (12NC):
929002514501

Размери и тегло на продукта
• Височина: 7 cm
• Дължина: 39 cm
• Нето тегло: 0,62 kg
• Ширина: 39 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години
Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Диаметър: 390 mm
• Общо светлоотдаване на
осветителното тяло: 2000
• Цвят на светлината: 2700
• Мрежово захранване: 220-240
• Подходящо за димиране осветително
тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Включена мощност на лампата: 20
• IP код: IP44
• Клас на защита: Клас I
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