Spot încastrat
Funcțional
Subțire
Alb

8718699759971

Lumină confortabilă mai
subțire
Corpul de iluminat orientat în jos Philips LED Slim oferă o lumină
subțire și neinvazivă, ideală pentru încăperi cu tavane false joase.
Ușor de experimentat
• Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la creare unor
instalații de iluminat discrete și subtile.
Calitate premium
• Carcasă din aluminiu turnat durabile și rezistente la impact
• EyeComfort – lumină plăcută ochilor
Material și finisaj
• Material metalic de înaltă calitate
Rezistență
• Durată de viață îndelungată de până la 25.000 de ore

8718699759971

Repere
Adecvat pentru tavane joase Design
subțire
Carcasă din aluminiu turnat durabile și
rezistente la impact
Carcasa din aluminiu turnat a acestui
articol creează o atmosferă
contemporană cultivată și rafinată.
Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare
poate provoca oboseală la nivelul
ochilor. Deoarece mulți dintre noi
petrec majoritatea timpului în interior,
este mai important ca niciodată să vă
luminați corespunzător locuința.
Produsele noastre îndeplinesc cele mai
exigente criterii de testare, care includ
pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea
culorilor și efectele de reglare a
intensității luminoase, pentru a garanta
că acestea respectă cerințele
EyeComfort. Becurile cu LED de la
Philips nu doar oferă lumină
confortabilă, dar, de asemenea, își
păstrează intensitatea pe întreaga
durată de viață, asigurând niveluri
constante ale colurilor, fluxului și
calității luminii pe o perioadă care
depășește un deceniu. Alegeți lumina
care este plăcută ochilor. Aveți grijă de
ochii dvs.

Material metalic de înaltă calitate
Material metalic, durabil și atractiv,
pentru un finisaj rezistent.
Durată de viață îndelungată de până
la 25.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește
durata de viață a produsului până la
25.000 de ore

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: Aluminiu turnat sub presiune

Caracteristicile fotometrice
• Unghi fascicul: 110 °
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Spot reglabil: Nu
• Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Nu
• LED integrat: Da
• Telecomandă inclusă: Nu
• Piesă centrală: Da

Diverse
• Concepută special pentru: Funcțional
• Tip: Downlight

8718699759971
Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime de tăiere: 10,8 cm
• Lățime de tăiere: 10,8 cm
• Înălțime: 2 cm
• Lungime: 12 cm
• Greutate netă: 0,138 kg
• Distanță de încastrare: 5 cm
• Lățime: 12 cm

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718699759971
• Greutate netă: 0,142 kg
• Greutate brută: 0,199 kg
• Înălțime: 18,000 cm
• Lungime: 4,000 cm
• Lățime: 13,000 cm
• Număr material (12NC):
929002357501

Service
• Garanție: 2 ani
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 25.000
ore
• Diametru: 120 mm
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 630
• Culoare lumină: 3000
• Alimentare de la rețea: 220-240
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Puterea becului inclus: 9
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: Clasa II
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