Wbudowany
reflektor punktowy
Funkcjonalność
Diamond Cut DL251
Srebrny

8718699778057

Doskonała jakość
światła i styl
Wygląda atrakcyjna zarówno przy zapalonym jak i zgaszonym
świetle. Ta lampa Philips idealnie dopasuje się do wnętrza
Twojego domu, zapewniając światło przyjazne dla oczu.
Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza
• Kształt pełne ekspresji i elegancji
Łatwość obsługi
• Bezproblemowa instalacja niewymagająca okablowania.
Najwyższa jakość
• EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu
Trwałość
• Duża trwałość – do 15 000 godzin

8718699778057

Zalety
Kształt pełne ekspresji i elegancji
Czyste, nowoczesne wzornictwo nada
każdemu pomieszczeniu w Twoim
domu wyrafinowanej elegancji.

Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża
żywotność produktu do 15 000 godzin.

Łatwa instalacja
Komfort dla oczu
Słaba jakość oświetlenia może
prowadzić do zmęczenia oczu.
Spędzamy coraz więcej czasu w
pomieszczeniach, dlatego coraz
ważniejsze staje się prawidłowe
oświetlenie domu. Nasze produkty są
poddawane rygorystycznym testom
pod kątem migotania, efektu
stroboskopu, olśnień, oddawania barw
i efektów ściemniania, aby zapewnić
zgodność z wymaganiami normy
EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips
nie tylko dają komfortowe światło, ale
także zachowują niezmienioną
charakterystykę w całym okresie
eksploatacji, zapewniając stałą jakość
oświetlenia, wydajność i barwę przez
ponad dekadę. Nie męcz wzroku i
zmień źródło światła na przyjazne dla
Twoich oczu.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: srebrny
• Materiał: metal/plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Tak
Właściwości światła
• Kąt rozsyłu światła: 110 °
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
• Typ: Oprawa typu downlight
Wymiary i waga produktu
• Długość otworu: 8 cm
• Szerokość otworu: 8 cm
• Wysokość: 4,4 cm
• Długość: 9,5 cm
• Waga netto: 0,076 kg
• Odległość od wgłębienia: 7,75 cm
• Szerokość: 9,5 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata

8718699778057
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 95 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 300
• Barwa światła: 2700
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Źródło światła w zestawie: 3.5

• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: Klasa II
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718699778057
• Waga netto: 0,076 kg
• Waga brutto: 0,104 kg
• Wysokość: 10,000 cm
• Długość: 9,800 cm
• Szerokość: 6,500 cm
• Numer seryjny (12NC): 929002515231
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