Upotettava
kohdevalaisin
Toiminnallinen
ABROSA SL263
Musta
Himmennys

8719514254572

Luo täydellinen
tunnelma laadukkaalla
himmennettävällä
valolla.
Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja
himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti
himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin
sävyihin.
Helppo kokea
• Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten
ja minne valo osuu.
Valotehoste
• Kirkas ja kohdistettu valokeila
Turvallisuus
• Kosteudenkestävä
Ensiluokkainen laatu
• EyeComfort – silmille mukavaa valoa
Ohjaus
• Himmennettävä

8719514254572
Kestävyys
• Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

8719514254572

Kohokohdat
Säädettävä modulaarinen valaisin
Kirkas ja kohdistettu valokeila
Suuntaa valo esineisiin,
ruokailupöytään tai muuhun
sisustukseen kiinnittääksesi katsojien
huomion tiettyihin tyyleihin.
Kosteudenkestävä
Kosteudenkestävyyden ansiosta voit
käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin
kylpyhuoneissa, keittiöissä,
parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa
kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort
Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä.
Monet meistä viettävät aikaa
sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi
on oikein valaistu. Tuotteemme
täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit
muun muassa välkynnän,
stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn,
värintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
täyttymisen varmistamiseksi. Philips
LED -lamput eivät ainoastaan tuota
miellyttävää valoa, vaan ne toimivat
tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan –
valon laatu, teho ja väri pysyvät

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: nikkeli
• Materiaali: Valualumiini
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: Kyllä
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei
• Integroitu LED: Kyllä
• Mukana kauko-ohjain: ei
• Keskipiste: Kyllä
Valon ominaisuudet
• Keilakulma: 38 °
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
• Tyyppi: Kohdevalaisin
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 6,8 cm
• Aukon leveys: 6,8 cm
• Korkeus: 6,2 cm
• Pituus: 8,6 cm
• Nettopaino: 0,17 kg
• Upotussyvyys: 10 cm
• Leveys: 8,6 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
• Halkaisija: 86 mm
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
650
• Valon väri: 2700
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho: 9
• IP-koodi: IP20/44
• Turvallisuusluokka: Luokka II

ennallaan yli vuosikymmenen ajan.
Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä.
Silmäsi kiittävät sinua.
Himmennettävä
Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä
LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta
valkoisesta valosta kotoisan
lämpimään hehkuun – aivan kuten
perinteisillä lampuilla.
Käyttöikä jopa 25 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentää
tuotteen käyttöikään jopa 25 000
tuntiin.

8719514254572
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: nikkeli
• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
• EAN/UPC – tuote: 8719514254572
• Takuu: 2 vuotta
• Keilakulma: 38 °
• Nettopaino: 0,170 kg
• Aukon pituus: 6,8 cm
• Materiaali: Valualumiini
• Bruttopaino: 0,205 kg
• Aukon leveys: 6,8 cm
• Säädettävä spotti: Kyllä
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
• Tyyppi: Kohdevalaisin
• Korkeus: 8,500 cm
• Korkeus: 6,2 cm
• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
• Pituus: 10,000 cm
• Leveys: 10,000 cm
• Pituus: 8,6 cm

• Nettopaino: 0,17 kg
• Upotussyvyys: 10 cm
• Leveys: 8,6 cm
• Halkaisija: 86 mm
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
650
• Valon väri: 2700
• Integroitu LED: Kyllä
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho: 9
• IP-koodi: IP20/44
• Turvallisuusluokka: Luokka II
• Mukana kauko-ohjain: ei
• Keskipiste: Kyllä
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