PHILIPS
Stropní světlo
Regulovatelné svítidlo
WAWEL LED WHT 20 W
bílá
LED

31822/31/P5

Kvalitní osvětlení pro
domácí pohodu
Stropní svítidlo LED Philips myLiving WAWEL má integrovaný zdroj LED,
který zajišťuje optimální a homogenní světelný tok. Jeho jasnost lze podle
nálady a potřeby ovládat v nastavitelných krocích a ukládat do paměti.
Světelný efekt
• Rovnoměrná distribuce světla
Pokročilé osvětlení LED
• Nastavitelné v rozmezí 2700–6500 K
Šetřící energii
• 80% úspora energie ve srovnání s tradičními světelnými zdroji
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Přednosti
Rovnoměrná distribuce světla

80% úspora energie

Nastavitelné

Ušetří až 80 % energie ve srovnání se
standardní žárovkou. Zaplatí se a šetří
peníze rok co rok. Snižte svůj účet za
energii a začněte okamžitě šetřit.

Toto svítidlo je nastavitelné. Můžete jej
naladit na preferovanou barvu světla
od teplé bílé (2700 K) po studené
denní světlo (6500 K).

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: syntetická látka
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
Různé
• Speciálně navrženo pro: Funkční,
Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Funkční
• Typ: Stropní světlo
• EyeComfort: Ne
Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 6,6 cm
• Délka: 38 cm
• Čistá hmotnost: 1,050 kg
• Šířka: 38 cm

Servis
• Záruka: 5 let
Technické údaje
• Životnost až: 20 000 h
• Celkový světelný výkon svítidla: 2000
lm
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Žárovka v balení: 20 W
• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12,5 mm, není
voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění
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Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718696162781
• Čistá hmotnost: 1,050 kg
• Hrubá hmotnost: 1,360 kg
• Výška: 430,000 mm
• Délka: 69,000 mm
• Šířka: 425,000 mm
• Kus – SAP EAN/UPC: 8718696162781
• Číslo materiálu (12NC): 915005315707
• Pouzdro – EAN/UPC:
8718696232026
• Výška: 43 cm
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• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 1,360 kg
• Hmotnost: 1,360 kg
• Čistá hmotnost: 1,050 kg
• Výška v systému SAP (kus): 430,000
mm
• Délka v systému SAP (kus): 69,000
mm
• Šířka v systému SAP (kus): 425,000
mm
• Šířka: 6,9 cm
• Délka: 42,5 cm
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