PHILIPS
Таванно осветление
WAWEL
СВЕТОДИОДНО
ОСВЕТЛЕНИЕ,
БЯЛО17W TUNABLE
бяло
LED лампи

31823/31/P5

Качествено осветление за
уютен дом
Светодиодното осветление за таван Philips myLiving WAWEL се
предлага с вградени светодиоди за оптимизиране на светоотдаването и
равномерно осветление. Контролирайте яркостта според настроението
си, чрез стъпките за възможност за настройване на нюанси и функциите
на паметта.
Светлинен ефект
• Равномерно разпределение на светлината
Съвременно LED осветление
• Може да се настройва 2700-6500K
Пестене на енергия
• 80% икономия на енергия в сравнение с традиционните източници на светлина
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Акценти
Равномерно разпределение на
светлината

Може да се настройва

Пестене на енергия до 80%

Спестява до 80% електроенергия в
сравнение с обикновените крушки.
Струва си парите и спестява вашите
пари година след година. Затова
намалете сметките си електричество и
започнете да спестявате сега.

Тази лампа може да се регулира.
Можете да зададете предпочитания от
Вас цвят за осветление; от топло бяло
(2700K) до студено бяло през лятото
(6500K).

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: синтетика
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Вграден LED: Да
Разни
• Специално предназначено за:
Функционални, Всекидневна и спалня
• Стил: Функционални
• Тип: Таванно осветление
• EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта
• Височина: 6,9 cm
• Дължина: 48 cm
• Нето тегло: 1,250 kg
• Ширина: 48 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 20 000 h
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 3200 lm
• Мрежово захранване: Обхват 220 V –
240 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Включена мощност на лампата: 36 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
• Клас на защита: I – заземено

Дата на издаване:
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Версия: 0.551

Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718696162798
• Нето тегло: 1,250 kg
• Брутно тегло: 1,360 kg
• Височина: 540,000 mm
• Дължина: 72,000 mm
• Ширина: 535,000 mm
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696162798
• Номер на материала (12NC):
915005315708
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232033
• Височина: 54 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
1,360 kg
• Тегло: 1,360 kg
• Нетно тегло: 1,250 kg
• SAP височина (на бройка): 540,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 72,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 535,000 mm
• Ширина: 7,2 cm
• Дължина: 53,5 cm
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