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fehér
LED
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Hangulatos otthont
teremtő minőségi világítás
Az integrált LED-del ellátott Philips myLiving WAWEL LED mennyezeti
lámpa optimalizálja a fényáramot és az egyenletességet. A hangulathoz
illeszthető, fokozatosan szabályozható fényerő, memóriafunkcióval.
Fényhatás
• Egyenletes fényeloszlás
Korszerű LED-jelzőfény
• 2700–6500 K között állítható
Energiatakarékos
• 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest
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Fénypontok
Egyenletes fényeloszlás

80%-os energiamegtakarítás

Állítható

Ez a fényforrás akár 80%-os
energiamegtakarítást jelenthet a
hagyományos fényforrásokhoz képest.
Kifizetődő, hiszen évről évre pénzt
takarít meg Önnek. Csökkentse
villanyszámláját, és kezdje el a
megtakarítást azonnal.

A lámpa állítható. Beállíthatja a kívánt
fényszínt, a meleg fehér (2700 K) és a
hideg nappali fény (6500 K) között.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Integrált LED: Igen
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális, Nappali és hálószoba
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Mélysugárzó
• EyeComfort: Nem
A termék méretei és tömege
• Magasság: 6,9 cm
• Hosszúság: 48 cm
• Nettó tömeg: 1,250 kg
• Szélesség: 48 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év

Műszaki adatok
• Élettartama akár: 20 000 h
• A lámpa teljes fényárama: 3200 lm
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 36 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: I - földelt
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696162798
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696232033
• Magasság: 54 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
1,360 kg
• Tömeg: 1,360 kg
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• Nettó tömeg (darabonként): 1,250 kg
• SAP magasság (darabonként):
540,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 72,000 mm
• SAP szélesség (darabonként):
535,000 mm
• Szélesség: 7,2 cm
• Hosszúság: 53,5 cm
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