Lubų šviestuvas
„WAWEL“ LED WHT 20 W
REGULIUOJAMAS
balta
LED
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Kokybiškas apšvietimas
jaukiems namams
„Philips myLiving WAWEL LED“ lubinis šviestuvas su
integruotaisiais šviesos diodais padeda optimizuoti šviesos našumą
ir tolygumą. Valdykite jo ryškumą pagal savo nuotaiką, naudodami
palaipsnio reguliavimo ir atminties funkcijas.
Šviesos efektas
• Tolygus šviesos paskirstymas
Pažangus LED apšvietimas
• Reguliavimas 2700–6500K
Energijos taupymas
• Naudoja 80 % mažiau elektros energijos, palyginti su tradiciniais
šviesos šaltiniais
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Ypatybės
Tolygus šviesos paskirstymas

80 % energijos taupymas

Reguliavimas

Ši lemputė sutaupo iki 80 % energijos,
palyginti su standartine lempute. Ją
įsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius
metus taupys jūsų pinigus. Taigi
sumažinkite savo mokesčius už
elektros energiją ir pradėkite taupyti
dabar.

Ši lempa yra reguliuojama. Ją galite
reguliuoti pagal norimą šviesos spalvą;
nuo šiltos baltos (2700 K) iki šaltos
dienos šviesos (6500 K).

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Ne
Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas,
svetainei ir miegamajam
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Lubų šviestuvas
• EyeComfort: Ne
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 6,6 cm
• Ilgis: 38 cm
• Grynas svoris: 1,04 kg
• Plotis: 38 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
• Skersmuo: 380 mm
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 2000
• Šviesos spalva: 2700/4000/6500
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 20
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12 mm, neapsaugota
nuo vandens

• Apsaugos klasė: I - įžeminta
Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8718696162781
• Grynas svoris: 1,050 kg
• Grynasis svoris: 1,360 kg
• Aukštis: 430,000 mm
• Ilgis: 69,000 mm
• Plotis: 425,000 mm
• Medžiagos numeris (12NC):
915005315707
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