Infälld spot
Funktionell
Diamond Cut DL251
White

8718699778071

Överlägsen ljuskvalitet
och stil
Philips LED-downlight är lika snygg tänd som släckt och matchar
inredningen perfekt med ett behagligt ljus.
Matcha din inredning
• Uttrycksfulla och eleganta former
Enkel att uppleva
• Enkel installation som inte kräver några sladdar.
Förstklassig kvalitet
• EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
Hållbarhet
• Lång livstid, upp till 15 000 timmar

8718699778071

Funktioner
Uttrycksfulla och eleganta former
En ren och modern design ger en
elegant och sofistikerad känsla i dina
rum.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Enkel installation
Eyecomfort
Dålig belysning är ansträngande för
ögonen. Många av oss tillbringar
mycket tid inomhus, så det är viktigare
än någonsin med bra belysning
hemma. Våra produkter uppfyller
stränga testkriterier, till exempel
effekter av flimmer, stroboskop,
bländning, färgåtergivning och dimring,
för att garantera att de följer våra
EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från
Philips ger inte bara ett behagligt ljus
för stunden, de fortsätter att göra det
under hela livslängden med en
konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg
under mer än ett decennium. Byt till
ljus som är behagligt för ögonen. Dina
ögon kommer att tacka dig.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: metall/plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Nej
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
Ljusegenskaper
• Spridningsvinkel: 110 °
• Färgåtergivningsindex: 80
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
• Typ: Downlight

Produktens mått och vikt
• Hållängd: 8 cm
• Hållbredd: 8 cm
• Höjd: 4,4 cm
• Längd: 9,5 cm
• Nettovikt: 0,076 kg
• Infällningsdjup: 7,75 cm
• Bredd: 9,5 cm
Service
• Garanti: 2 år

8718699778071
Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Diameter: 95 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 300
• Ljusfärg: 2700
• Nätström: 220-240
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
3.5
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass II
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Design och finish
• Färg: vit
• Särskilt utformad för: Funktionell
• EAN/UPC – produkt: 8718699778071
• Garanti: 2 år
• Spridningsvinkel: 110 °
• Nettovikt: 0,228 kg
• Hållängd: 8 cm
• Material: metall/plast
• Bruttovikt: 0,274 kg
• Hållbredd: 8 cm
• Justerbart spothuvud: Nej
• Färgåtergivningsindex: 80
• Typ: Downlight
• Höjd: 10,600 cm
• Höjd: 4,4 cm
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Längd: 14,000 cm
• Bredd: 9,800 cm
• Materialnummer (12NC):
929002515133
• Längd: 9,5 cm
• Nettovikt: 0,076 kg
• Infällningsdjup: 7,75 cm
• Bredd: 9,5 cm
• Diameter: 95 mm
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Totalt ljusflöde för armatur: 300
• Ljusfärg: 2700
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Nätström: 220-240
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
3.5
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass II
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
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