Stropno svjetlo
WAWEL LED BIJELO 36 W
PRILAGODLJIVO
bijela
LED

31823/31/P5

Kvalitetna rasvjeta za
ugodan dom
Philips myLiving WAWEL LED stropno svjetlo dolazi s integriranom
LED žaruljom kako bi optimiziralo izlazno svjetlo i ujednačenost.
Kontrolirajte njegovu svjetlinu u skladu sa svojim raspoloženjem
pomoću funkcija postupne prilagodbe i memorije.
Svjetlosni efekt
• Ravnomjerno raspoređivanje svjetla
Napredno LED svjetlo
• Prilagodljivo 2700-6500 K
Ušteda energije
• Ušteda do 80 % energije u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim
izvorima
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Istaknute znač.
Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Ušteda 80 % energije

Prilagodljivo

Uštedite do 80 % energije u usporedbi
sa standardnim žaruljama. Sama vraća
uloženi novac, godinu za godinom.
Dakle, smanjite svoje račune za struju i
odmah započnite sa štednjom.

Ova je svjetiljka prilagodljiva. Možete je
podesiti na željenu boju svjetla: od
toplog bijelog (2700 K) do hladnog
dnevnog svjetla (6500 K).

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijela
• Materijal: plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Ne
Značajke svjetla
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80

Razno
• Posebno dizajnirana za:
Funkcionalno, dnevnu i spavaću sobu
• Stil: Funkcionalno
• Vrsta: Stropno svjetlo
• Ugodno za oči: Ne
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 6,9 cm
• Dužina: 48 cm
• Neto težina: 1,24 kg
• Širina: 48 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina
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Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 20.000 sat(i)
• Promjer: 480 mm
• Ukupna izlazna snaga rasvjetnog
tijela u lumenima: 3200
• Boja svjetla: 2700/4000/6500
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 36
• IP šifra: IP20, zaštita od predmeta
većih od 12 mm, nema zaštite od vode

Datum izdavanja:
2021-11-14
Verzija: 0.682

• Klasa zaštite: I – uzemljenje
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod: 8718696162798
• Neto težina: 1,250 kg
• Bruto težina: 1,360 kg
• Visina: 540,000 mm
• Dužina: 72,000 mm
• Širina: 535,000 mm
• Broj materijala: (12 NC):
915005315708
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