Iebūvējams
virziena gaismeklis
Funkcionāls
Diamond Cut DL251
Sudraboti

8718699778057

Augstākās klases
apgaismojums un stils
Šis Philips LED griestu apgaismes elements ir pievilcīgs gan
ieslēgtā, gan izslēgtā veidā un lieliski iederas jūsu mājokļa interjerā,
piedāvājot acīm tīkamu gaismu.
Pielāgojiet savam interjeram
• Izteiksmīga un eleganta forma
Viegli piedzīvot
• Uzstādīšana bez problēmām — nav nepieciešami vadi.
Izcila kvalitāte
• EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
Izturība
• Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

8718699778057

Izceltie produkti
Izteiksmīga un eleganta forma
Minimālais un modernais dizains
piešķir jūsu telpām eleganci un
izsmalcinātību.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz
15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina
izstrādājuma kalpošanas laiku līdz
15 000 stundām.

Vienkārša uzstādīšana
Komforts acīm
Sliktas kvalitātes apgaismojums var
veicināt acu nogurumu. Daudzi no
mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši
svarīgi nodrošināt savās mājās
atbilstošu apgaismojumu. Mūsu
izstrādājumiem tiek piemēroti strikti
pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz
mirgoņu, stroboskopisko efektu,
atspulgu, krāsu atveidi un krāsas
maiņas efektu, lai nodrošinātu to
atbilstību EyeComfort prasībām. Philips
LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu
gaismu, bet arī saglabā to visā
darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit
gadus nodrošinot nemainīgu gaismas
kvalitāti, izstarošanu un krāsas.
Izmantojiet acīm tīkamu
apgaismojumu. Jūsu acis jums par to
pateiksies.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: sudraboti
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Jā
Apgaismojuma raksturlielumi
• Gaismas krišanas leņķis: 110 °
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa

Produkta izmēri un svars
• Izgriezuma garums: 8 cm
• Izgriezuma platums: 8 cm
• Augstums: 4,4 cm
• Garums: 9,5 cm
• Neto svars: 0,076 kg
• Nišas iegrime: 7,75 cm
• Platums: 9,5 cm
Serviss
• Garantija: 2 gadi
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Diametrs: 95 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 300
• Gaismas krāsa: 2700
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3.5
• IP kods: IP 20

Izlaides datums:
2021-06-16
Versija: 0.239

• Aizsardzības klase: II klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699778057
• Neto svars: 0,076 kg
• Bruto svars: 0,104 kg
• Augstums: 10,000 cm
• Garums: 9,800 cm
• Platums: 6,500 cm
• Materiāla numurs (12NC):
929002515231
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