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Lampu LED yang
nyaman di mata
Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar
nyaman di mata.
Mudah digunakan
• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail
halus dan tidak mengganggu.
Efek cahaya
• Cahaya terang dengan distribusi seragam
Keamanan
• Tanpa radiasi UV berbahaya
Pemasangan
• Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.
Daya tahan
• Masa pakai lama hingga 15.000 jam

8718696173879

Kelebihan Utama
Cocok untuk plafon rendah Desain
ramping
Cahaya terang dengan distribusi
seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan
ruangan, pilih lampu dengan distribusi
seragam ini yang menyebarkan cahaya
secara merata ke seluruh sudut
ruangan.

Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk
menghilangkan kemungkinan radiasi
UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang
masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Driver terintegrasi dengan konektor
untuk kemudahan pemasangan.
Memungkinkan pemasangan yang
aman dan mudah tanpa perlu keahlian
atau pengabelan.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: plastik
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Kepala lampu yang dapat
disesuaikan: Tidak
• Dapat diredupkan dengan remote
control: Tidak
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Termasuk remote control: Tidak
• Centerpiece: Y
Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 110 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 8 cm
• Lebar tampilan cahaya: 8 cm
• Tinggi: 4,55 cm
• Panjang: 9,5 cm
• Berat bersih: 0,046 kg
• Jarak resesi: 7,25 cm
• Lebar: 9,5 cm
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Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Diameter: 95 mm
• Total lumen output lampu: 235
• Warna cahaya: 3000
• Stopkontak: 220-240
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Termasuk lampu Watt: 3.5
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas II
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718696173879
• Berat bersih: 0,046 kg
• Berat kotor: 0,177 kg
• Tinggi: 10,200 cm
• Panjang: 13,600 cm
• Lebar: 9,700 cm
• Nomor bahan (12NC): 915005816501
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