Gömme spot
Fonksiyonel
MESON
Beyaz

8718696173589

Gözünüzü yormayan
rahat LED ışık
Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık
sağlar.
Denemesi kolay
• Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar
için ideal hale gelir.
Işık etkisi
• Homojen dağılımlı parlak ışık
Güvenlik
• Zararlı UV ışıması yok
Montaj
• Kolay kurulum için konnektörlü entegre sürücü.
Dayanıklılık
• 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

8718696173589

Özellikler
Alçak tavanlar için uygun İnce tasarım
Homojen dağılımlı parlak ışık
Odalarınızı gerçekten aydınlatmak için
ışığı alana eşit şekilde dağıtan bu
homojen dağılımlı ışığı seçin.
Zararlı UV ışıması yok
Ürün zararlı olabilecek her türlü UV
ışımasını ortadan kaldıracak şekilde
tasarlanmıştır.

Kolay kurulum için konnektörlü
entegre sürücü.
Talimat veya kablolama gerektirmeden
güvenli ve kolay kurulum sağlar.
15.000 saate kadar uzun kullanım
ömrü
Philips LED teknolojisi ürününüzün
ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: plastik
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
• Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
• Entegre LED: Evet
• Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
• Şaheser: Evet
Işık özellikleri
• Işın açısı: 110 °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tip: Gömme spot
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kesilecek alanın uzunluğu: 8 cm
• Kesilecek alanın genişliği: 8 cm
• Yükseklik: 4,55 cm
• Uzunluk: 9,5 cm
• Net ağırlık: 0,048 kg
• Gömme mesafesi: 7,25 cm
• Genişlik: 9,5 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Çap: 95 mm
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
• Işık rengi: 6500
• Şebeke elektriği: 220-240
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
5.5
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: Sınıf II

8718696173589
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• EAN/UPC - ürün: 8718696173589
• Garanti: 2 yıl
• Işın açısı: 110 °
• Net ağırlık: 0,046 kg
• Kesilecek alanın uzunluğu: 8 cm
• Malzeme: plastik
• Brüt ağırlık: 0,064 kg
• Kesilecek alanın genişliği: 8 cm
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
• Tip: Gömme spot
• Yükseklik: 9,700 cm
• Yükseklik: 4,55 cm
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Uzunluk: 9,600 cm
• Genişlik: 5,200 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005805601
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• Uzunluk: 9,5 cm
• Net ağırlık: 0,048 kg
• Gömme mesafesi: 7,25 cm
• Genişlik: 9,5 cm
• Çap: 95 mm
• Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
• Işık rengi: 6500
• Entegre LED: Evet
• Şebeke elektriği: 220-240
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
5.5
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: Sınıf II
• Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
• Şaheser: Evet
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