Lampu plafon
Fungsional
CL200
Putih
8718699748319

Lampu LED yang
nyaman di mata
Philips LED luminaires menghadirkan lampu yang dirancang agar
nyaman di mata
Mudah digunakan
• Pemasangan mudah
Efek cahaya
• Penyebaran cahaya seragam
Keamanan
• Tanpa radiasi UV berbahaya
Kualitas premium
• EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata
• Mudah dibersihkan
Daya tahan
• Masa pakai lama hingga 15.000 jam

8718699748319

Kelebihan Utama
Pemasangan mudah
Tidak ada lagi kerumitan pemasangan.
Cukup pasang atau gantung dengan
kencang di dinding atau plafon, lalu
sambungkan ke stopkontak, dan lampu
ini siap menyala.
Penyebaran cahaya seragam
Cahaya tersebar secara merata dan
seragam di seluruh ruangan.
Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk
menghilangkan kemungkinan radiasi
UV berbahaya.

Eyecomfort
Lampu berkualitas buruk dapat
menyebabkan mata lelah. Dengan
banyaknya kita menghabiskan waktu di
luar ruangan, sangat penting untuk
memasang lampu yang memadai di
rumah. Produk kami memenuhi kriteria
pengujian yang ketat, termasuk
kedipan, strobe, kesilauan, rendisi
warna, dan efek peredupan untuk
memastikannya sesuai dengan
kebutuhan EyeComfort. Lampu LED
Philips tidak hanya menghasilkan
cahaya yang nyaman, namun juga
mempertahankannya demikian selama
masa pakai, sehingga memberikan

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: logam/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
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
• Jenis: Lampu plafon
Konsumsi daya
• Voltase: 220-240 V
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 6,8 cm
• Panjang: 22,5 cm
• Berat bersih: 0,2 kg
• Lebar: 22,5 cm

Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Diameter: 225 mm
• Total lumen output lampu: 520
• Warna cahaya: 6500
• Stopkontak: 220-240
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Termasuk lampu Watt: 6
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas I
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718699748319
• Berat bersih: 0,140 kg
• Berat kotor: 0,390 kg
• Tinggi: 7,000 cm
• Panjang: 24,900 cm
• Lebar: 24,900 cm
• Nomor bahan (12NC): 915005773107

kualitas, hasil, dan warna cahaya yang
konsisten selama lebih dari satu
dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak
menyilaukan mata. Lampu yang
nyaman di mata.
Mudah dibersihkan
Bahan yang halus dan mudah
dibersihkan akan membuat rumah
Anda selalu tampak menarik dari lantai
hingga langit-langit.
Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang
masa pakai produk hingga 15.000 jam.
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