Laevalgusti
Funktsionaalne
CL550
Valge
Astmeline hämardus

8719514327221

Üks valgusti. Teie lüliti.
Kolm valguse seadistust.
Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LEDlaevalgustitega saate valida kolme ereduse astme vahel, mis
sobivad täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega
lisapaigaldisi – vajate vaid olemasolevat lülitit.
Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud
• Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne
Sobitage oma sisekujundusega
• Üliõhuke disain
Lihtne kasutada
• Valgusti, mida saab paigaldada seinale või lakke, annab teile
vabaduse kohandada õhustikku, et see sobiks teie interjööriga.
• Kerge paigaldada
Valgusefekt
• Ühtlane valguse jaotumine
Parim kvaliteet
• EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
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Esiletõstetud tooted
Puhkamiseks ja seltskondlikuks
ajaviitmiseks ideaalne
Elutuba on iga kodu süda - koht, kus
pere saab kokku, et puhata ja külalisi
vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa
valgus peab olema hõlpsasti
kohandatav - vastavalt sellele, mis
otstarbeks neid tube päeva jooksul
kasutatakse. Erinevate valgusallikate
hoolikas paigutamine ja valguse eri
kihtidega mängimine aitab tekitada
ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja
sõbraliku meeleolu.

Kohandatav paigaldamine seinale või
lakke
Kerge paigaldada
Paigaldamisega pole enam sekeldusi.
Kinnitage või riputage see kindlalt
seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku
ning valgusti ongi valmis valgustama.
Ühtlane valguse jaotumine
Valgustage ruume ühtlaselt.

Üliõhuke disain
Õhuke disain sobib täiuslikult madala
laega ruumidesse, kus lamp on täiesti
lae küljes.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: metall/plast
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
• Integreeritud LED: Jah
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
• Keskvalgusti: Jah
Valgusti omadused
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 2,3 cm
• Pikkus: 25 cm
• Kaal pakendita: 0,43 kg
• Laius: 25 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
• Läbimõõt: 250 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1500
• Valguse värv: 4000
• Toiteallikas: 220-240
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Komplekti kuulub elektrilamp: 15
• IP-kood: IP44
• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8719514327221
• Kaal pakendita: 0,410 kg
• Brutokaal: 0,482 kg
• Kõrgus: 25,000 cm
• Pikkus: 2,800 cm
• Laius: 24,500 cm
• Materjali number (12NC):
929002667601

EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna
paljud meist veedavad aega
siseruumides, on oma kodu õigesti
valgustamine olulisem kui kunagi
varem. Meie tooteid on katsetatud
rangete kriteeriumite osas, mis
puudutavad värelust, vilkumist,
pimestamist, värviedastust ja
hämardavat efekti, et vastata
EyeComforti nõuetele. Philipsi LEDpirnid ei anna mitte ainult mugavat
valgust, vaid säilitavad selle kogu
kasutusea jooksul, pakkudes püsivat
valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi
enam kui kümneks aastaks. Lülitage
valgusele, mis säästab teie silmi.
Silmad tänavad teid selle eest.
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