Gömme spot lamba
Fonksiyonel
59555 POMERON DIM 070 5 W
40 K
Beyaz
Kademeli DIM

8719514258044

Tek armatür.
Anahtarınız. Üç ışık ayarı
Parlaklığı değiştirerek doğru ambiyansı yaratın. Philips'in
SceneSwitch LED tavan lambası, tüm anlar için mükemmel olan üç
parlaklık ayarının keyfini çıkarmanızı sağlar. Dimmer veya ek
kurulum gerekmez; tek ihtiyacınız, mevcut anahtarınız
İç mekanınıza uyar
• Dekoratif metalik kaplama
Işık etkisi
• Parlak ve odaklanmış ışık demeti
Güvenlik
• Zararlı UV ışıması yok
Kontrol
• Kademeli dim etme
Dayanıklılık
• 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

8719514258044

Özellikler
Dekoratif metalik kaplama
Çağdaş metalik kaplama, modern bir
dokunuş katar.
Parlak ve odaklanmış ışık demeti
Belirli stillere dikkat çekmek için ışığı
nesnelere, yemek masasına veya diğer
iç mekanlara odaklayın.

Zararlı UV ışıması yok
Ürün zararlı olabilecek her türlü UV
ışımasını ortadan kaldıracak şekilde
tasarlanmıştır.

15.000 saate kadar uzun kullanım
ömrü
Philips LED teknolojisi ürününüzün
ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Kademeli dim etme
O ana uygun havayı yaratmak için farklı
dim etme seviyeleri arasından seçim
yapın.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: plastik

Servis
• Garanti: 2 yıl

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
• Entegre LED: Evet
• Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
• Şaheser: Evet
Işık özellikleri
• Işın açısı: 30 °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tip: Spot lamba
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kesilecek alanın uzunluğu: 7 cm
• Kesilecek alanın genişliği: 7 cm
• Yükseklik: 6,2 cm
• Uzunluk: 9 cm
• Net ağırlık: 0,113 kg
• Gömme mesafesi: 3,5 cm
• Genişlik: 9 cm

Yayın tarihi: 2023-01-08
Sürüm: 0.153

Teknik özellikler
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Çap: 90 mm
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 330
• Işık rengi: 2700
• Şebeke elektriği: 220-240
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 5
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: Sınıf II
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8719514258044
• Net ağırlık: 0,372 kg
• Brüt ağırlık: 0,427 kg
• Yükseklik: 7,800 cm
• Uzunluk: 9,300 cm
• Genişlik: 27,700 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005808522
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