Allavalgusti
Funktsionaalne
Magneos, pindpaigaldusega,
ümmargune
Valge

8719514328846

Mugav LED-valgusti,
mis ei väsita silmi
Philipsi õhuke LED-allavalgusti annab loomulikku valgust ja on
mõeldud kasutamiseks üldvalgustina. See õhuke meistriteos on
madalate lagede jaoks ning loob elegantse õhkkonna kõikjal
kodus. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.
Lihtne kogemus
• Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja
tagasihoidlik valgusti.
• Kerge paigaldada
Parim kvaliteet
• EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
Materjal ja viimistlus
• Kvaliteetne metallmaterjal
Kestvus
• Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi

8719514328846

Esiletõstetud tooted
Sobib madalate lagedega Õhuke
disain
Kerge paigaldada
Paigaldamisega pole enam sekeldusi.
Kinnitage või riputage see kindlalt
seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku
ning valgusti ongi valmis valgustama.

Kvaliteetne metallmaterjal
Vastupidav kauakestva ja kauni
metallmaterjaliga viimistlus.
Pikk tööiga – kuni 25 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote tööiga kuni 25 000 tunnini.

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.

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
• Valgusvihu nurk: 110 °
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne

Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 2,8 cm
• Pikkus: 21 cm
• Kaal pakendita: 0,36 kg
• Laius: 21 cm
Hooldus
• Garantii: 2 aastat
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Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
• Läbimõõt: 210 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1350
• Valguse värv: 4000
• Toiteallikas: 220–240 V
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Komplekti kuulub elektrilamp: 12
• IP-kood: IP20

Väljalaske kuupäev:
2022-09-06
Versioon: 0.223

• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8719514328846
• Kaal pakendita: 0,360 kg
• Brutokaal: 0,425 kg
• Kõrgus: 22,000 cm
• Pikkus: 3,300 cm
• Laius: 21,500 cm
• Materjali number (12NC):
929002661831
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