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LED
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Iluminat de calitate pentru
o locuință confortabilă
Lampa de plafon Philips myLiving WAWEL LED este prevăzută cu LED
integrat pentru a optimiza uniformitatea și intensitatea luminii. Controlați
luminozitatea în funcție de dispoziția dvs. cu ajutorul funcțiilor de
memorie și de reglare în trepte.
Efect de lumină
• Distribuție uniformă a luminii
Lumină cu LED-uri avansate
• Reglabil 2700-6500 K
Economie de energie
• Reducere a consumului de energie cu 80%, în comparație cu sursele de lumină
tradiționale
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Repere
Distribuție uniformă a luminii

Reducere a consumului de energie cu
80%

Reglabil
Economisește până la 80% din energie,
comparativ cu un bec standard. Se
amortizează de la sine și economisește
bani, an după an. Așadar, redu factura
la lumină și începe să economisești
acum.

Această lampă este reglabilă. O puteți
regla la culoarea preferată de lumină;
de la alb cald (2700 K), până la lumină
naturală rece (6500 K).

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: materiale sintetice
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• LED integrat: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Funcțional,
Cameră de zi și dormitor
• Stil: Funcțional
• Tip: Lampă de plafon
• EyeComfort: Nu
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 6,9 cm
• Lungime: 48 cm
• Greutate netă: 1,250 kg
• Lățime: 48 cm

Service
• Garanție: 5 ani
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 20.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 3200 lm
• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 36 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
• Clasa de protecție: I - împământat
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Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696162798
• EAN/UPC – Cutie: 8718696232033
• Înălțime: 54 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
1,360 kg
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• Greutate: 1,360 kg
• Greutate netă (unitate): 1,250 kg
• Greutate SAP (unitate): 540,000 mm
• Lungime SAP (unitate): 72,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 535,000 mm
• Lățime: 7,2 cm
• Lungime: 53,5 cm
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