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Işıkla rahatlayın
Philips myLiving Decolinea Trunk LED çerçeve girintili lamba, performans
için yaratılmıştır. Gölgesizdir ve tek seferde 12 parça takılabilir. 4 farklı
uzunluğu ve 15.000 saatlik kullanım ömrüyle T5 çerçeve yerine
kullanılabilecek ideal üründür.
Kolay kurulum
• Kolay kurulum
Uzun kullanım ömrü
• 20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü
Enerji tasarrufu
• Sistemin parçası olan dahili LED
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Özellikler
Kolay kurulum

Olağanüstü uzun ömür

zorunda kalmayacağınızı bilmek
mükemmel bir duygu.
Entegre LED ışık kaynağı

Artık kurulumla uğraşmaya son. Tek
yapmanız gereken duvara sabitleyerek
veya güvenli bir şekilde asarak fişe
takmak. Bu armatür artık kullanıma
hazır.

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Philips LED lambalar, en az 13.000
açma/kapama işlemiyle birlikte en az
20.000 saatlik kullanım ömrüne
sahiptir (bu değer, günde ortalama 3
saatlik kullanımla 20 yıla eşdeğerdir).
Evinizde mükemmel bir ışık ortamına
sahip olurken, bakım veya lamba
değiştirme konusunu düşünmek

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Dağınık ışık etkisi: Evet
• Entegre LED: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası,
Çalışma Odası
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Duvar apliği
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 3,6 cm
• Uzunluk: 118,4 cm
• Net ağırlık: 0,270 kg
• Genişlik: 2,2 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl

Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 1000
lm
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12
W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Entegre LED ışık kaynağı sayesinde
bakım veya lamba değiştirme ile
uğraşmadan evinizde mükemmel ışık
ortamına sahip olabilirsiniz.
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Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
6947830426362
• EAN/UPC - Muhafaza:
6947830473090
• Yükseklik: 2,4 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,342 kg

Yayın tarihi: 2019-09-10
Sürüm: 0.269

• Ağırlık: 0,342 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,270 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 24,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 38,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 1.190,000 mm
• Genişlik: 3,8 cm
• Uzunluk: 119 cm
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