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Kellemes LED-világítás
szemkímélő fénnyel
A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt
bocsátanak ki.
Egyszerűen használható
• Könnyű beállítás
Fényhatás
• Egyenletes fényeloszlás
Prémium minőség
• EyeComfort - a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.
• Könnyen tisztítható
Tartósság
• Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

8718699777395

Fénypontok
Könnyű beállítás
Nincs több gond a telepítéssel.
Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy
rögzíteni a falra vagy a mennyezetre,
csatlakoztatni az áramforráshoz, és a
lámpatest máris világításra kész.
Egyenletes fényeloszlás
A fény egyenletesen világítja meg az
egész szobát.

Eyecomfort
A rossz minőségű fény szemfáradást
okozhat. Mivel időnk jelentős részét
beltéren töltjük, otthonunk megfelelő
megvilágítása fontosabb, mint valaha.
Annak érdekében, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy
termékeink megfelelnek az Eyecomfort
követelményeknek, olyan szigorú
teszteknek vetettük alá őket, mint a
villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerőszabályozási tesztek.
Könnyen tisztítható
Sima és egyszerűen használható
anyagok, hogy otthona vonzó
megjelenésű lehessen a padlótól a
plafonig.
Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
A Philips LED-technológia a termék
élettartamát akár 15 000 órára is
meghosszabbítja.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fekete
• Anyag: fém/műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Állítható fejű spotlámpa: Nem
• Távvezérlővel szabályozható: Nem
• Integrált LED: Igen
• Tartozék távvezérlő: Nem
• Központi elem: Igen
A fény jellemzői
• Színvisszaadási index (CRI): 80
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
A termék méretei és tömege
• Magasság: 12 cm
• Hosszúság: 34 cm
• Nettó tömeg: 0,52 kg
• Szélesség: 34 cm

Kiadás dátuma:
2020-09-22
Verzió: 0.76

Szerviz
• Jótállás: 5 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• Átmérő: 340 mm
• A lámpa teljes fényárama: 1100
• Színhőmérséklet: 3000
• Hálózati tápellátás: 220-240
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 14
• IP-kód: IP20
• Védelmi osztály: Class I
Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718699777395
• Nettó tömeg: 0,540 kg
• Bruttó tömeg: 1,060 kg
• Magasság: 38,000 cm
• Hosszúság: 38,000 cm
• Szélesség: 13,600 cm
• Anyagszám (12NC): 929002515001
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