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Комфортне й приємне
для очей світлодіодне
світло
Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне
освітлення для комфорту ваших очей.
Зручність у використанні
• Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні
непомітні та ненав’язливі світильники.
Ефект освітлення
• Яскраве світло з рівномірним розподілом
Безпека
• Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання
Кріплення
• Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і
з’єднувач.
Надійність
• Тривалий термін служби – до 15 000 годин
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Найважливіше
Підходить для низьких стель Плаский
дизайн
Яскраве світло з рівномірним
розподілом
Виберіть цей світильник із рівномірним
розподілом світла у всьому просторі,
щоб сповнити кімнати справжнім
сяйвом.
Відсутність шкідливого
ультрафіолетового випромінювання
Завдяки особливій конструкції виріб
усуває будь-яке потенційно шкідливе
ультрафіолетове випромінювання.

Для зручності встановлення
передбачено вбудований драйвер і
з’єднувач.
Це дає змогу легко й безпечно
встановити виріб без підключення
проводів і застосування спеціальних
знань.
Тривалий термін служби – до
15 000 годин
Світлодіодна технологія Philips
продовжує термін служби виробу до
15 000 годин.

Характеристики
Дизайн та оздоблення
• Колір: білий
• Матеріал: пластик
Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Регульований точковий рефлектор: Ні
• Регулювання яскравості з пульта ДК:
Ні
• З вбудованими світлодіодами: Так
• Пульт дистанційного керування в
комплекті: Ні
• Центральний елемент: Так
Характеристики світла
• Кут розсіювання променю: 110 °
• Індекс кольоропередачі (CRI): 80
Різне
• Розроблено спеціально для:
Функціональні
Розміри та вага продукту
• Довжина вирізу: 8 cm
• Ширина вирізу: 8 cm
• Висота: 4,55 cm
• Довжина: 9,5 cm
• Вага нетто: 0,048 kg
• Глибина «утоплення»: 7,25 cm
• Ширина: 9,5 cm

Обслуговування
• Гарантія: 1 рік
Технічні характеристики
• Строк служби до: 15 000 година (-н)
• Діаметр: 95 mm
• Сумарна інтенсивність світлового
потоку: 400
• Колір світла: 4000
• Електромережа: 220-240
• Світильник підтримує регулювання
яскравості: Ні
• СВІТЛОДІОДНА: Так
• Вбудоване світлодіодне джерело
світла: Так
• Потужність лампи у комплекті: 6
• Клас захисту IP: IP20
• Клас захисту: Клас II
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718696170892
• Вага нетто: 0,050 kg
• Вага брутто: 0,094 kg
• Висота: 9,700 cm
• Довжина: 5,400 cm
• Ширина: 9,600 cm
• Артикул (12NC): 915005746001
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