„Downlight“
Praktiškas
„Magneos“ paviršiaus
montavimo įtaisas, kvadratinis
juoda

8719514328730

Jauki šviesos diodų
šviesa, kuri nevargina
akių
„Philips“ šviesos diodų plonas įmontuotasis šviestuvas suteikia
natūralios šviesos efektą, skirtą naudoti bendrajam apšvietimui. Tai
plonas šedevras žemoms luboms, sukuriantis elegantišką
atmosferą bet kurioje namų vietoje. Patogi šviesa, nevarginanti jūsų
akių.
Paprasta išbandyti
• Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir
nekrenta į akis.
• Paprastas sumontavimas
Aukščiausia kokybė
• EyeComfort - akims maloni šviesa
Medžiaga ir apdaila
• Aukštos kokybės metalo medžiaga
Ilgaamžiškumas
• Itin ilgas naudojimo laikas – net 25 000 valandų

8719514328730

Ypatybės
Tinka žemoms luboms Konstrukcija
Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl
montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba
pakabinkite šviestuvą ant sienos arba
lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas
paruoštas užsidegti.
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.

Aukštos kokybės metalo medžiaga
Patvari ir patraukli metalo medžiaga
užtikrina tvirtą apdailą.
Itin ilgas naudojimo laikas – net
25 000 valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija
pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki
25 000 valandų

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: juoda
• 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
• Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis
(-iai)
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas

Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 2,8 cm
• Ilgis: 21 cm
• Grynas svoris: 0,43 kg
• Plotis: 21 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 2 metai
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 1150
• Šviesos spalva: 2700
• Elektros energija: 220–240 V
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 12
• IP kodas: IP20

Išleidimo data:
2022-09-07
Versija: 0.215

• Apsaugos klasė: II klasė
Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8719514328730
• Grynas svoris: 0,430 kg
• Grynasis svoris: 0,495 kg
• Aukštis: 22,000 cm
• Ilgis: 3,300 cm
• Plotis: 21,500 cm
• Medžiagos numeris (12NC):
929002661331
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