Navzdol
usmerjena svetilka
Funkcionalno
Zaobljeni projektor Magneos za
pritrditev na ploskev
Črna

8719514328693

Prijetna svetloba LED, ki
je prijazna do oči.
Tanka, navzdol usmerjena svetilka LED Philips za splošno
razsvetljavo zagotavlja učinek naravne svetlobe. Je tanka
mojstrovina za nizke strope, ki v kateri koli del vašega doma vnese
pridih elegance. Prijetna svetloba, ki je prijazna do oči.
Preprosta uporaba
• Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z
nizkimi stropi.
• Enostavna namestitev
Vrhunska kakovost
• Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči
Material in končna obdelava
• Visokokakovosten kovinski material
Trpežnost
• Dolga življenjska doba do 25.000 ur

8719514328693

Značilnosti
Primerno za nizke strope Tanka oblika
Enostavna namestitev
Nič več težav pri namestitvi. Svetilko
varno pritrdite ali obesite na steno ali
strop, jo priključite in že je pripravljena,
da sveti.
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.

Visokokakovosten kovinski material
Trajen in privlačen kovinski material z
vzdržljivo končno obdelavo.
Dolga življenjska doba do 25.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko
dobo vašega izdelka podaljša za do
25.000 ur.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: črna
• 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
• Kot snopa: 110 stopinj
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 2,8 cm
• Dolžina: 21 cm
• Neto teža: 0,36 kg
• Širina: 21 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 25.000 h
• Premer: 210 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1150
• Barva svetlobe: 2700
• Omrežno napajanje: 220–240 V
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 12
• Koda IP: IP20

• Zaščitni razred: Razred II
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8719514328693
• Neto teža: 0,360 kg
• Bruto teža: 0,425 kg
• Višina: 22,000 cm
• Dolžina: 3,300 cm
• Širina: 21,500 cm
• Številka materiala (12NC):
929002661131
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