Stropna svetilka
Funkcionalno
CL550
Bela
Stopenjsko zatemnjevanje

8719514327269

En nosilec. Vaše stikalo.
Tri nastavitve svetlobe.
Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova
stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlobe,
ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete
zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že
obstoječe stikalo.
Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
• Idealno za sproščanje in druženje
Dopolni vaš prostor
• Super tanka oblika
Preprosta uporaba
• Svetilo je kot nalašč za namestitev na steno ali strop in vam daje
možnost, da videz prilagodite svoji notranji opremi.
• Enostavna namestitev
Svetlobni učinek
• Enakomerna porazdelitev svetlobe
Vrhunska kakovost
• Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči

8719514327269

Značilnosti
Idealno za sproščanje in druženje
Dnevna soba je središče vsakega doma
– prostor, kjer se družite z družino in
gostite prijatelje. Svetila za dnevno
sobo in spalnico morajo biti
prilagodljiva in enostavno nastavljiva
za različne načine uporabe skozi dan. S
skrbno postavitvijo različnih svetlobnih
virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko
ustvarite občutek prostornosti ter toplo
in prijetno vzdušje v prostoru.

Prilagodljiv stenski ali stropni nosilec
Enostavna namestitev
Nič več težav pri namestitvi. Svetilko
varno pritrdite ali obesite na steno ali
strop, jo priključite in že je pripravljena,
da sveti.
Enakomerna porazdelitev svetlobe
Svetloba je po prostoru enakomerno
porazdeljena.

Super tanka oblika
Tanka oblika je primerna za prostore z
nizkim stropom, saj iz stropa ne
izstopa.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina/plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Da
Svetlobne značilnosti
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 2,3 cm
• Dolžina: 30 cm
• Neto teža: 0,58 kg
• Širina: 30 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 20.000 h
• Premer: 300 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1500
• Barva svetlobe: 2700
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 18
• Koda IP: IP44
• Zaščitni razred: Razred II

Udobje oči
Nizka kakovost svetlobe lahko utrudi
oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih
prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma
bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši
izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna
merila, vključno z migetanjem,
utripanjem, bleščanjem, prikazom barv
in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi
skladnost z zahtevami tehnologije
EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da
Philipsove sijalke LED poskrbijo za
udobno svetlobo, ampak ostanejo
takšne skozi celotno življenjsko dobo in
dlje kot desetletje zagotavljajo
dosledno kakovost svetlobe, svetilnost
in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je
prijazna do oči. Vaše oči vam bodo
hvaležne.
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Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• EAN/UPC – izdelek: 8719514327269
• Garancija: 5 let
• Neto teža: 0,594 kg
• Material: kovina/plastika
• Bruto teža: 0,689 kg
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
• Višina: 30,000 cm
• Višina: 2,3 cm
• Življenjska doba do: 20.000 h
• Dolžina: 2,800 cm
• Širina: 29,500 cm
• Številka materiala (12NC):
929002667801
• Dolžina: 30 cm

• Neto teža: 0,58 kg
• Širina: 30 cm
• Premer: 300 mm
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1500
• Barva svetlobe: 2700
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 18
• Koda IP: IP44
• Zaščitni razred: Razred II
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Da
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