PHILIPS
Laevalgusti
WAWEL LED WHT17W
SEADISTATAV
valge
LED
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Kvaliteetne valgusti
õdusale kodule
Philips myLiving WAWEL LED-laevalgusti on integreeritud LED-iga, et
pakkuda optimaalset valgustust ja ühtlust. Juhtige selle eredust vastavalt
oma meeleolule seadistatavate astmete ja mälufunktsiooniga.
Valgusefekt
• Valguse ühtlane jaotumine
Täiuslik LED-lamp
• Seadistatav 2700–6500 K
Energiasääst
• 80% energiasäästu võrreldes tavaliste valgusallikatega
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Esiletõstetud tooted
Valguse ühtlane jaotumine

80% energiasäästu

Seadistatav

Võrreldes tavalise pirniga säästab see
pirn kuni 80% energiat. See tasub
ennast ära ja säästab teie raha aastate
kaupa. Nii et vähendage oma
elektriarvet ja alustage säästmist juba
täna.

See lamp on seadistatav. Saate selle
seadistada oma eelistatud värvile
soojast valgest (2700 K) kuni külma
päevavalguseni (6500 K).

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: sünteetiline
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Integreeritud LED: Jah
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne, Elu- ja magamistuba
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Laevalgusti
• EyeComfort: Ei
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 6,6 cm
• Pikkus: 35 cm
• Kaal pakendita: 0,888 kg
• Laius: 35 cm

Hooldus
• Garantii: 5 aastat
Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 20 000 h
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1600 lm
• Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V,
50–60 Hz
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 17 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: I - maandatud
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Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696162774
• EAN/UPC – karp: 8718696232019
• Kõrgus: 40 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 1,180 kg
• Kaal: 1,180 kg

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.372

• Netomass (tükk): 0,888 kg
• SAP kõrgus (tükk): 400,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 69,000 mm
• SAP laius (tükk): 395,000 mm
• Laius: 6,9 cm
• Pikkus: 39,5 cm
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