Stropné svietidlo
WAWEL LED BIELA 20W
NASTAVITEĽNÉ
biela
LED

31822/31/P5

Kvalitné osvetlenie pre
útulný domov
Stropné svietidlo Philips myLiving WAWEL LED má integrovanú
diódu LED na optimalizáciu výstupného výkonu a jednotnosti. Jas
môžete ovládať podľa svojej nálady pomocou jednotlivých funkcií
ladenia a pamäte.
Svetelný efekt
• Rovnomerné rozptýlenie svetla
Špičkové svetlo LED
• Nastaviteľné 2 700 – 6 500 K
Úspora energie
• 80 %-ná úspora energie v porovnaní s tradičnými zdrojmi svetla
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Hlavné prvky
Rovnomerné rozptýlenie svetla

80 %-ná úspora energie

Nastaviteľné

Ušetrite v porovnaní so štandardnou
žiarovkou až 80 % energie. Investícia
do jej kúpy sa vám vráti a každý rok
vám bude šetriť peniaze. Tak znížte
účet za elektrinu a začnite šetriť už
teraz.

Toto svietidlo je nastaviteľné. Môžete
ho naladiť na preferovanú farbu svetla
od teplej bielej (2 700 K) po chladné
denné svetlo (6 500 K).

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: plast
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: Nie
Vlastnosti svetla
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie, Obývačka a spálňa
• Štýl: Funkčné osvetlenie
• Typ: Stropné svietidlo
• EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 6,6 cm
• Dĺžka: 38 cm
• Netto hmotnosť: 1,04 kg
• Šírka: 38 cm
Servis
• Záruka: 5 rokov
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Technické špecifikácie
• Životnosť až: 20 000 h
• Priemer: 380 mm
• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 2000
• Farba svetla: 2700/4000/6500
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 20
• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12 mm, žiadna
ochrana proti vode
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• Trieda ochrany: I – s uzemnením
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718696162781
• Netto hmotnosť: 1,050 kg
• Brutto hmotnosť: 1,360 kg
• Výška: 430,000 mm
• Dĺžka: 69,000 mm
• Šírka: 425,000 mm
• Materiál krytu (12NC): 915005315707
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