PHILIPS
Linea
Cahaya tidak langsung
31059 LED pita 3000K
18W 5m
putih
LED
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Terangkan imajinasi
Strip LED fleksibel dapat ditekuk di sudut, dipotong, dan disambung
dengan panjang sesuai kebutuhan. Tingkatkan kreativitas Anda dan
bereksperimenlah mencari cara baru dalam penggunaan strip LED!
Mudah digunakan
• Finishing permukaan halus agar mudah dibersihkan
Masa pakai jangka panjang
• Sangat tahan lama, 20.000 jam
Hemat energi
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem
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Kelebihan Utama
Perawatan mudah

Sumber cahaya LED terintegrasi

Sangat tahan lama

Sumber cahaya yang dapat Anda
percaya. Dengan sumber cahaya LED
terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir
tentang merawat atau mengganti
lampu sekaligus mendapatkan suasana
cahaya sempurna di rumah Anda.

Sumber cahaya yang dapat dipercaya.
Lampu Philips LED menawarkan masa
pakai yang sangat panjang, yakni
setidaknya 20.000 jam (setara dengan
20 tahun dengan rata-rata pemakaian
3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/
dimatikan setidaknya 13.000 kali).
Anda tidak perlu merasa khawatir
mengenai pemeliharaan atau
mengganti lampu saat menikmati
suasana cahaya yang sempurna di
rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur, Kantor
rumahan & Ruang belajar
• Gaya: Ekspresif
• Jenis: Cahaya tidak langsung
• Kenyamanan Mata: Tidak

Dimensi & berat produk
• Tinggi: 0,2 cm
• Panjang: 500 cm
• Berat bersih: 0,180 kg
• Lebar: 0,8 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
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Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 20.000 jam
• Total lumen output lampu: 360 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 18 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 18
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: III - voltase aman
ekstra rendah
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830426041
• EAN/UPC - Kasus: 6947830472871
• Tinggi: 12 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,260
kg
• Berat: 0,260 kg
• Berat bersih (Bagian): 0,180 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 120,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 43,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 175,000 mm
• Lebar: 4,3 cm
• Panjang: 17,5 cm
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