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LED įleidžiamas
šviestuvas,
pritemdomas be
reguliatoriaus
Kartais norisi pakeisti aplinką, pritaikant ją atliekamai veiklai.
Pasirinkę „Philips“ šviesos diodų skydelį „SceneSwitch“, galite
lengvai keisti aplinką esamu jungikliu. Nereikia įrengti šviesos
reguliatoriaus ar kitų prietaisų.
Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam
• Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
Tinka jūsų interjerui
• Itin plonas dizainas
Šviesos efektas
• Vienodas šviesos paskirstymas
Aukščiausia kokybė
• EyeComfort - akims maloni šviesa
• Paprastas valymas
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Ypatybės
Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek
bendraujant
Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai
vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir
bendrauja su svečiais. Svetainės ir
miegamojo kambario apšvietimas turi
būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų
galima pritaikyti skirtingiems
poreikiams per visą dieną. Atidžiai
priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi
sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir
suteikia kambariui šilumos bei
jaukumo.
Itin plonas dizainas
Plonas dizainas puikiai tinka
kambariams su žemomis lubomis,
kadangi jį galima įrengti lygiai su
paviršiumi.

Vienodas šviesos paskirstymas
Tolygiai paskirstykite šviesą po
kambarius.
Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį.
Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai
laiko praleidžia patalpose, tinkamas
namų apšvietimas yra svarbiau nei bet
kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka
griežtus bandymų kriterijus, įskaitant
mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų
perteikimo ir pritemdymo, kad būtų
užtikrinta, jog jie atitinka
„EyeComfort“ reikalavimus.
„Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia
malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią
visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos
pastovią šviesos kokybę, išvestį ir
spalvas daugiau nei dešimtmetį.
Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų
akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: metalas / plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Taip
Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 4,2 cm
• Ilgis: 120 cm
• Grynas svoris: 2,69 kg
• Plotis: 30 cm

Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 3600
• Šviesos spalva: 4000
• Elektros energija: 220-240
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 36
• IP kodas: IP20
• Apsaugos klasė: II klasė
Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8719514326743
• Grynas svoris: 2,570 kg
• Grynasis svoris: 3,282 kg
• Aukštis: 31,700 cm
• Ilgis: 6,000 cm
• Plotis: 121,100 cm
• Medžiagos numeris (12NC):
929002665901

Paprastas valymas
Lygios ir lengvai valomos medžiagos,
todėl jūsų namai visada atrodys
patraukliai – nuo grindų iki lubų.
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