Foco encastrável
Funcional
Diamond Cut DL251
White
8719514250147

Luz e estilo superiores
Apelativo quando é ligado ou desligado, este downlight LED
Philips combina na perfeição com o interior da sua casa ao
oferecer luz delicada para os olhos.
Combina com o seu interior
• Forma expressiva e elegante
Fácil de experimentar
• Instalação sem complicações que não exige cabos.
Alta qualidade
• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
Duração
• Vida útil longa até 15.000 horas

8719514250147

Destaques
Forma expressiva e elegante
O design moderno e minimalista
oferece elegância e sofisticação às
suas divisões.

Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a
vida útil do seu produto até 15.000
horas.

Instalação fácil
Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar
fadiga ocular. Com tantos de nós a
passar mais tempo dentro de portas, é
mais importante do que nunca iluminar
a sua casa adequadamente. Os nossos
produtos cumprem critérios de teste
rigorosos, incluindo cintilação, efeito
estroboscópico, encandeamento,
restituição cromática e efeitos de
regulação para assegurar que
cumprem os requisito
EyeComfort. Além de oferecerem uma
luz confortável, as lâmpadas LED
Philips assim se mantêm durante a sua
vida útil com qualidade, emissão e cor
da luz consistentes durante mais de
uma década. Mude para uma luz
confortável para os seus olhos. Os seus
olhos vão agradecer-lhe.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal/plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Sim
Características da luz
• Ângulo de feixe: 110 °
• Índice de restituição cromática (IRC):
80

Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Tipo: Iluminação descendente
Dimensões e peso do produto
• Comprimento da cavidade: 12,5 cm
• Largura da cavidade: 12,5 cm
• Altura: 4,4 cm
• Comprimento: 14 cm
• Peso líquido: 0,135 kg
• Distância de encastramento: 10,75 cm
• Largura: 14 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)

8719514250147
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 140 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1100
• Cor da luz: 4000
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 13
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• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe II
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8719514250147
• Peso líquido: 0,058 kg
• Peso bruto: 0,127 kg
• Altura: 14,400 cm
• Comprimento: 14,300 cm
• Largura: 5,400 cm
• Número de material (12NC):
915005812531

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não
fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão
ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável
por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas
neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não
constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em
contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

