Luminária
Funcional
Luminária fina embutida
quadrada de montagem em
superfície
Branco
8718699748975

Fácil e seguro de
instalar
Uma família completa de luminárias embutidas e montadas em
superfície que são brilhantes, finas, seguras e confiáveis. Escolha o
melhor ajuste para cada projeto, de 4 pacotes de lúmen/
potências, 2 formatos, 3 CCTs e desfrute da instalação fácil com o
driver externo fácil de conectar.
Fácil de experimentar
• Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.
Efeito de luz
• Luz clara com distribuição uniforme
Qualidade premium
• EyeComfort – luz que não incomoda
Durabilidade
• Vida útil longa de até 25.000 horas

8718699748975

Destaques
Excelente para tetos baixos Design
fino
Luz clara com distribuição uniforme
Para iluminar bastante os cômodos,
escolha esta luz de distribuição
uniforme que ilumina totalmente
qualquer espaço.

Vida útil longa de até 25.000 horas
A tecnologia LED da Philips estende a
vida útil do seu produto em até 25.000
horas

Eyecomfort
A luz de baixa qualidade pode causar
cansaço visual. Com muitos de nós
passando tempo em ambientes
fechados, é mais importante do que
nunca iluminar adequadamente sua
casa. Nossos produtos atendem a
critérios de teste rigorosos, incluindo
tremulação, estroboscópio, brilho,
reprodução de cores e efeitos de
escurecimento para garantir que
atendam aos requisitos do
EyeComfort. As lâmpadas LED da
Philips não apenas fornecem uma luz
confortável, mas também permanecem
assim durante sua vida útil, oferecendo
qualidade, saída e cor de luz
consistentes por mais de uma década.
Mude para uma luz que seja agradável
para os olhos. Seus olhos vão
agradecer.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal

Diversos
• Desenvolvido especialmente para:
Funcional

Recurso/acessório extra incl.
• Corpo do refletor ajustável: N
• Regulável com controle remoto: N
• LED integrado: Sim
• Controle remoto incluído: N
• Peça central: Sim

Dimensões e peso do produto
• Comprimento do corte: 0 cm
• Largura do corte: 0 cm
• Altura: 2,8 cm
• Comprimento: 16 cm
• Peso líquido: 0,331 kg
• Distância embutida: 5 cm
• Largura: 16 cm

Características da luz
• Ângulo de foco: 110 °
• Color rendering index (CRI): 80

Serviço
• Garantia: 2 anos

8718699748975
Especificações técnicas
• Vida útil até: 25.000 hora(s)
• Diâmetro: 160 mm
• Saída de luz total da luminária
(lúmens): 900
• Cores claras: 6500
• Eletricidade: 110-240 V
• Luminária regulável: N
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Lâmpada de potência incluída: 12
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe II
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Design e acabamento
• Cor: branco
• Desenvolvido especialmente para:
Funcional
• EAN/UPC – produto: 8718699748975
• Garantia: 2 anos
• Ângulo de foco: 110 °
• Peso líquido: 0,330 kg
• Comprimento do corte: 0 cm
• Material: metal
• Peso bruto: 0,370 kg
• Largura do corte: 0 cm
• Corpo do refletor ajustável: N
• Color rendering index (CRI): 80
• Altura: 17,000 cm
• Altura: 2,8 cm
• Vida útil até: 25.000 hora(s)
• Comprimento: 3,300 cm
• Largura: 16,500 cm
• Número do material (12NC):
929002635401
• Comprimento: 16 cm
• Peso líquido: 0,331 kg
• Distância embutida: 5 cm
• Largura: 16 cm
• Diâmetro: 160 mm
• Regulável com controle remoto: N
• Saída de luz total da luminária
(lúmens): 900
• Cores claras: 6500
• LED integrado: Sim
• Eletricidade: 110-240 V
• Luminária regulável: N
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Lâmpada de potência incluída: 12
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe II
• Controle remoto incluído: N
• Peça central: Sim
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