Đèn Downlight
Chức năng
ĐÈN MESON

8718696172421

Đèn LED ánh sáng dịu,
dễ chịu cho mắt
Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi
mắt bạn.
Dễ sử dụng
• Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh
tế.
Hiệu ứng ánh sáng
• Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều
An toàn
• Không có bức xạ UV-C gây hại
Lắp đặt
• Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nối.
Tuổi thọ
• Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

8718696172421

Những nét chính
Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng
Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng
đều
Với khả năng phân bổ ánh sáng đồng
đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn
này để thực sự làm sáng bừng căn
phòng của bạn.

Không có bức xạ UV-C gây hại
Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ
UV có thể gây hại.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ
Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ
sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích
hợp có đầu nối.
Giúp bạn lắp đặt an toàn và dễ dàng mà
không cần phải đi dây hay có kiến thức
chuyên môn.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: trắng
• Chất liệu: nhựa
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Không
• Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều
khiển từ xa: Không
• LED tích hợp: Có
• Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
• Đèn trang trí giữa bàn: Có
Đặc điểm chiếu sáng
• Góc chiếu: 110 °
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài lỗ cắt: 0 cm
• Chiều rộng lỗ cắt: 0 cm
• Chiều cao: 5,3 cm
• Chiều dài: 17,2 cm
• Trọng lượng thực: 0,23 kg
• Chiều rộng: 17,2 cm

Ngày phát hành:
2021-06-07
Phiên bản: 0.63

Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Đường kính: 172 mm
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn:
1200
• Màu ánh sáng: 3000
• Nguồn điện lưới: 220-240
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED tích hợp: Có
• Công suất bóng đèn đi kèm: 17
• Mã IP: IP20
• Cấp độ bảo vệ: Class II
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm: 8718696172421
• Trọng lượng thực: 0,055 kg
• Tổng trọng lượng: 0,080 kg
• Chiều cao: 171,000 mm
• Chiều dài: 55,000 mm
• Chiều rộng: 170,000 mm
• Mã số chất liệu (12NC): 915005784101
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