Kattovalaisin
WAWEL LED VALK 17 W
SÄÄDETTÄVÄ
valkoinen
LED

31821/31/P5

Laadukas valaistus
viihtyisään kotiin
Philips myLiving WAWEL LED -kattovalaisimessa on integroitu
LED-valonlähde, joka optimoi valovirran ja valaistuksen
tasaisuuden. Voit hallita sen kirkkautta vaiheittain mielialasi
mukaan ja hyödyntää kätevää säätöjen tallennusta.
Valotehoste
• Valo jakaantuu tasaisesti
Edistyksellinen LED-valo
• Säädettävä 2 700–6 500 K
Energiaa säästävä
• Säästää energiaa 80 % verrattuna perinteisiin valonlähteisiin
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Kohokohdat
Valo jakaantuu tasaisesti

Säästää energiaa 80 %

Säädettävä

Säästä rahaa ja jopa 80 % energiaa
verrattuna vakiolamppuun. Se maksaa
itsensä takaisin ja säästää rahaa
vuodesta toiseen. Vähennä
energiakuluja ja säästä heti.

Tämä lamppu on säädettävä. Voit
säätää sen haluamasi valon värin
mukaiseksi lämpimästä valkoisesta (2
700 K) viileään päivänvaloon (6 500
K).

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: muovi
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: ei
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei
• Integroitu LED: Kyllä
• Mukana kauko-ohjain: ei
• Keskipiste: ei
Valon ominaisuudet
• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti:
Toiminnollinen, Olo- ja makuuhuone
• Tyyli: Toiminnollinen
• Tyyppi: Kattovalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 6,6 cm
• Pituus: 35 cm
• Nettopaino: 0,9 kg
• Leveys: 35 cm
Huolto
• Takuu: 5 vuotta

31821/31/P5
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
• Halkaisija: 350 mm
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1600
• Valon väri: 2700/4000/6500
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho:
17
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12 mm, ei suojausta
vedeltä

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696162774
• Nettopaino: 0,888 kg
• Bruttopaino: 1,180 kg
• Korkeus: 400,000 mm
• Pituus: 69,000 mm
• Leveys: 395,000 mm
• Materiaalitunnus (12NC):
915005315604
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