Griestu lampa
WAWEL LED WHT, 36 W,
REGULĒJAMA
Balts
LED

31823/31/P5

Kvalitatīvs
apgaismojums
omulīgam mājoklim
Philips myLiving WAWEL LED griestu gaismeklī ir iebūvētas LED
spuldzes, lai optimizētu gaismas atdevi un vienveidīgumu.
Regulējiet tā spožumu atbilstoši jūsu noskaņojumam ar pakāpju
regulētāju un atmiņas funkcijām.
Gaismas efekts
• Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Uzlabots LED apgaismojums
• Regulējama 2700–6500 K
Enerģijas taupīšana
• Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar parastajiem
gaismas avotiem
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Izceltie produkti
Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Elektroenerģijas ekonomija 80%
apmērā

Regulējamība
Šī spuldze salīdzinājumā ar standarta
spuldzēm ietaupa līdz 80%
enerģijas.Tā atmaksājas un gadu no
gada ietaupīs jūsu naudu. Samaziniet
savu elektroenerģijas rēķinu un sāciet
taupīt jau tagad.

Šī lampa ir regulējama. Jūs varat
izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas
(2700 K) līdz vēsai dienas gaismai
(6500 K).

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Materiāls: plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls, Dzīvojamā
istaba un guļamistaba
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa
• Acu komforts: Nē
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 6,9 cm
• Garums: 48 cm
• Neto svars: 1,24 kg
• Platums: 48 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
• Diametrs: 480 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 3200
• Gaismas krāsa: 2700/4000/6500
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts

Izlaides datums:
2022-06-15
Versija: 0.739

Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Radīts tieši: Funkcionāls, Dzīvojamā
istaba un guļamistaba
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696162798
• Garantija: 5 gadi
• Neto svars: 1,250 kg
• Materiāls: plastmasa
• Stils: Funkcionāls
• Bruto svars: 1,360 kg
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Tips: Griestu lampa
• Augstums: 540,000 mm
• Augstums: 6,9 cm
• Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
• Acu komforts: Nē
• Garums: 72,000 mm
• Platums: 535,000 mm
• Materiāla numurs (12NC):
915005315708
• Garums: 48 cm
• Neto svars: 1,24 kg
• Platums: 48 cm
• Diametrs: 480 mm
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 3200
• Gaismas krāsa: 2700/4000/6500
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
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