PHILIPS
Stropna svetilka
WAWEL LED BELA 20
W NASTAVLJIVA
bela
LED
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Kakovostna razsvetljava za
udoben dom
Stropna svetilka Philips myLiving WAWEL LED z vgrajeno sijalko LED
omogoča optimizirano in enotno svetilnost. Njena svetlost je nastavljiva
po stopnjah, da lahko prilagajate v skladu s počutjem, ima pa tudi
pomnilniško funkcijo.
Svetlobni učinek
• Enakomerna porazdelitev svetlobe
Napredna LED-osvetlitev
• Nastavljivo 2700–6500 K
Varčevanje z energijo
• 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe
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Značilnosti
Enakomerna porazdelitev svetlobe

80 % manjša poraba energije

Nastavljivo

Porabite do 80% manj energije in
denarja v primerjavi s standardnimi
sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu
povrne, poleg tega pa vsako leto
prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte
račun za elektriko in takoj začnite z
varčevanjem.

Ta svetilka je nastavljiva. Lahko jo
nastavite na želeno barvo svetlobe; od
toplo bele (2700 K) do hladne dnevne
svetlobe (6500 K).

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: sintetika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Vgrajena LED-sijalka: Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno,
Dnevna soba in spalnica
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Ne
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 6,6 cm
• Dolžina: 38 cm
• Neto teža: 1,050 kg
• Širina: 38 cm

Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 20.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
2000 lm
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 20 W
• Največja moč nadomestne sijalke: 20
W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: I – ozemljeno

31822/31/P5
Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696162781
• EAN/UPC – ohišje: 8718696232026
• Višina: 43 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,360 kg
• Teža: 1,360 kg

Datum izdaje: 2019-07-22
Različica: 0.389

• Neto teža (kos): 1,050 kg
• Višina SAP (kos): 430,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 69,000 mm
• Širina SAP (kos): 425,000 mm
• Širina: 6,9 cm
• Dolžina: 42,5 cm
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