Đèn ánh sáng gián
tiếp
Linea
Đèn LED 31059 3000K 18W 5m
trắng
LED
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Đưa trí tưởng tượng của
bạn vào ánh sáng
Đèn LED dây linh hoạt có thể uốn cong quanh các góc, có thể cắt
và nối để có độ dài mong muốn. Hãy phát huy sức sáng tạo của bạn
với không gian thẳng hẹp và thử nghiệm khám phá những cách sử
dụng đèn dây LED mới!
Dễ sử dụng
• Lớp vỏ bề mặt mịn để dễ lau chùi
Tuổi thọ dài
• Thời gian sử dụng cực kỳ dài 20.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng
• LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
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Những nét chính
Dễ bảo quản

Nguồn sáng LED tích hợp

Thời gian sử dụng cực kỳ dài

Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh
sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa
bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay
thế đèn.

Nguồn sáng bạn có thể tin tưởng. Đèn
LED của Philips có thời gian sử dụng
cực kỳ dài, ít nhất 20.000 giờ (tương
đương 20 năm dựa trên mức sử dụng
trung bình 3 giờ / ngày với số lượt
bật/tắt ít nhất 13.000 lần). Thật thoải mái
khi nghĩ rằng bạn sẽ không phải lo lắng
về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn mà
vẫn có môi trường ánh sáng hoàn hảo
trong căn nhà bạn.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: Trong suốt
• Chất liệu: nhựa
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Không
• Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều
khiển từ xa: Không
• LED tích hợp: Có
• Công tắc bật/tắt trên đường dây:
Không
• Bao gồm bộ chuyển đổi nguồn: Có
• Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
• Đèn trang trí giữa bàn: Không

Đặc điểm chiếu sáng
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
• Phong cách: Đầy ý nghĩa
• Loại bóng: Đèn âm trần & Đèn chiếu
điểm
• EyeComfort: Không
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 0,2 cm
• Chiều dài: 500 cm
• Trọng lượng thực: 0,265 kg
• Chiều rộng: 0,8 cm
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Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 20.000 h
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn:
325
• Màu ánh sáng: 3000
• Nguồn điện lưới: 220-240
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED tích hợp: Có
• Số bóng đèn: 1
• Công suất bóng đèn đi kèm: 4(20)
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 18 W
• Mã IP: IP20
• Cấp độ bảo vệ: Mức II

Ngày phát hành:
2022-10-20
Phiên bản: 0.532

Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm:
6947830426041
• Trọng lượng thực: 0,180 kg
• Tổng trọng lượng: 0,260 kg
• Chiều cao: 120,000 mm
• Chiều dài: 43,000 mm
• Chiều rộng: 175,000 mm
• Mã số chất liệu (12NC): 915004923801
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