Griestu lampa
MAUVE 27 K LED, GRIESTU, SQ,
17 W
Balts
LED
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Izrotājiet savas mājas ar
gaismu
Vieglā un vienkāršā Philips myLiving LED griestu gaismekļa MAUVE
forma ir neuzkrītoša un iederas katrā istabā, lai radītu silti baltas
gaismas avotu.
Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
• Enerģijas taupīšana
• Augstas kvalitātes LED apgaismojums
• Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim
Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai
• Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos
• Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru
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Izceltie produkti
Enerģijas taupīšana

5 gadu garantija LED sistēmai

Šī Philips energoefektīvā lampa
ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar
parastajiem gaismas avotiem, palīdzot
ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu
un saglabāt vidi.

Papildus standarta 2 gadu garantijai
Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED
sistēmai, ietverot šīs lampas LED
moduli un draiveri.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED tehnoloģija, kas ietverta šajā
Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts
risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un
sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī
košas krāsas jūsu mājās.

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un
socializētos
Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai
atpūstos un viesi - lai socializētos. Jūsu
viesistabas un guļamistabas
apgaismojumam jābūt viegli
pielāgojamam dažādām situācijām
dienas gaitā. Pārdomāts dažādu
gaismas avotu izvietojums un
eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj
radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai
siltu un mājīgu noskaņu.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Materiāls: plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa
• Acu komforts: Nē
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 7,5 cm
• Garums: 32,2 cm
• Neto svars: 0,5 kg
• Platums: 32,2 cm

Radiet stilīgu atmosfēru
Šis gaismeklis izstrādāts, vadoties pēc
mūsdienīgas gaumes izjūtas,
tendencēm un dzīvesstiliem, lai
neuzkrītoši iederētos jūsu interjerā un
radītu mājīgu atmosfēru, ko vienmēr
esat vēlējies.
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Serviss
• Garantija: 5 gadi
Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1700
• Gaismas krāsa: 2700
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 17
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts

Izlaides datums:
2022-06-15
Versija: 0.751

Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Radīts tieši: Funkcionāls
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696162804
• Garantija: 5 gadi
• Neto svars: 0,700 kg
• Materiāls: plastmasa
• Stils: Funkcionāls
• Bruto svars: 0,990 kg
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Tips: Griestu lampa
• Augstums: 38,400 cm
• Augstums: 7,5 cm
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Acu komforts: Nē
• Garums: 8,400 cm
• Platums: 38,400 cm
• Materiāla numurs (12NC):
915004575602
• Garums: 32,2 cm
• Neto svars: 0,5 kg
• Platums: 32,2 cm
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1700
• Gaismas krāsa: 2700
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 17
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
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