Lampa sufitowa
WAWEL LED WHT20W
TUNABLE
biały
LED
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Wysokiej jakości
oświetlenie nadające
pomieszczeniom
przytulny nastrój
Lampa sufitowa Philips myLiving WAWEL LED jest wyposażona we
zintegrowane źródło światła LED, które pozwala zoptymalizować
strumień świetlny i zapewnić jednorodność oświetlenia.
Korzystając z funkcji stopniowe regulacji barwy i pamięci, można
dopasować jej jasność do swojego nastroju.
Efekt świetlny
• Równomierna dystrybucja światła
Nowoczesne oświetlenie LED
• Regulacja barwy 2700–6500 K
Oszczędność energii
• Oszczędność energii do 80% w porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła
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Zalety
Równomierna dystrybucja światła

Oszczędność energii do 80%

Regulacja

Zaoszczędź nawet 80% energii w
stosunku do standardowych żarówek.
Zakup zwróci się po upływie roku i
pozwoli oszczędzać pieniądze.
Zmniejsz swój rachunek za prąd i
zacznij oszczędzać już teraz.

Ta lampa ma możliwość regulacji
barwy oświetlenia – od ciepłej bieli
(2700 K) do jasnego światła dziennego
(6500 K).

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Nie
Właściwości światła
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność, Salon i sypialnia
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Lampa sufitowa
• EyeComfort: Nie
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 6,6 cm
• Długość: 38 cm
• Waga netto: 1,04 kg
• Szerokość: 38 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
20 000 h
• Średnica: 380 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 2000
• Barwa światła: 2700/4000/6500
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Źródło światła w zestawie: 20
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12 mm, brak
ochrony przed wodą

• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696162781
• Waga netto: 1,050 kg
• Waga brutto: 1,360 kg
• Wysokość: 430,000 mm
• Długość: 69,000 mm
• Szerokość: 425,000 mm
• Numer seryjny (12NC): 915005315707
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