Stropna žarulja s
usmjerenim svjetlom
Funkcionalno
Kvadratni zidni reflektor
Magneos
Crna
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Ugodno LED svjetlo koje
je blago za oči
LED stropna svjetiljka Philips Slim pruža efekt prirodnog svjetla za
uporabu u primjenama pružanja opće rasvjete. To tanko remekdjelo za niske stropove stvara ugođaj elegancije u svakom kutku
doma. Ugodno svjetlo koje je blago za oči.
Jednostavnost doživljaja
• Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu
ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.
• Lako postavljanje
Vrhunska kvaliteta
• EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
Materijal i završna obrada
• Materijal od visokokvalitetnog metala
Trajnost
• Dug radni vijek, do 25.000 sati
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Istaknute znač.
Prikladno za niske stropove Tanak
dizajn
Lako postavljanje
Bez gnjavaže prilikom montiranja.
Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili
strop i uključite i rasvjetno je tijelo
spremno za rad.

Materijal od visokokvalitetnog metala
Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za
snažnu završnu obradu.
Dug radni vijek, do 25.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips
produžuje radni vijek proizvoda do
25.000 sati

Ugodno za oči
Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti
naprezanje očiju. Budući da mnogo
vremena provodimo u zatvorenom
prostoru, pravilno osvjetljenje doma
danas je važnije no ikad. Naši proizvodi
ispitani su u strogim uvjetima na
titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje,
renderiranje boja i efekte prigušivanja
kako bi se osiguralo da zadovoljavaju
zahtjeve standarda EyeComfort. LED
žarulje tvrtke Philips ne samo da
pružaju ugodnu rasvjetu, već
zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom
čitavog vijeka trajanja, pružajući
konstantnu razinu kvalitete,
postojanosti i boje osvjetljenja na
vremensko razdoblje dulje od deset
godina. Prebacite se na svjetlo koje
godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: crna
• Materijal: metal/plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Značajke svjetla
• Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80

Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 2,8 cm
• Dužina: 21 cm
• Neto težina: 0,43 kg
• Širina: 21 cm
Servis
• Jamstvo: 2 godine
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Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 25.000 sat(i)
• Ukupna izlazna snaga rasvjetnog
tijela u lumenima: 1150
• Boja svjetla: 2700
• Mrežno napajanje: 220 – 240 V
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 12
• IP šifra: IP20

Datum izdavanja:
2021-11-14
Verzija: 0.150

• Klasa zaštite: II. klasa
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod: 8719514328730
• Neto težina: 0,430 kg
• Bruto težina: 0,495 kg
• Visina: 22,000 cm
• Dužina: 3,300 cm
• Širina: 21,500 cm
• Broj materijala: (12 NC):
929002661331
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