PHILIPS
Tavan lambası
31824 Twirly 27K LED
GRİ 12W
gri
LED

31824/87/C0

Aydınlık bir ev için
Essential aydınlatma
Philips Essential Twirly LED Beyaz tavan lambası genel alanlarda
mükemmel uyum ve derli toplu bir görünüm sağlar. Kompakttır ve
kurulumu kolaydır ve kaliteli sentetik difüzörü aracılığıyla dengeli yumuşak
bir parıltı kazandırır.
Kolay kullanım
• Kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey
Kolay kurulum
• Kolay kurulum
Işık etkisi
• Eşit ışık dağılımı
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Enerji tasarrufu

31824/87/C0
Uzun kullanım ömrü
• 20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü
Enerji tasarrufu
• Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu
• Sistemin parçası olan dahili LED

31824/87/C0

Özellikler
Bakımı kolay

Enerji tasarrufu

%80 enerji tasarrufu

Kolay kurulum

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips enerji
tasarruflu lamba ile hem elektrik
faturalarınızı düşürebilir hem de çevre
koruması konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji
tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır
ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani
elektrik faturanızı düşürüp hemen
tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

Olağanüstü uzun ömür

Entegre LED ışık kaynağı

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Philips LED lambalar, en az 13.000
açma/kapama işlemiyle birlikte en az
20.000 saatlik kullanım ömrüne
sahiptir (bu değer, günde ortalama 3
saatlik kullanımla 20 yıla eşdeğerdir).
Evinizde mükemmel bir ışık ortamına
sahip olurken, bakım veya lamba
değiştirme konusunu düşünmek
zorunda kalmayacağınızı bilmek
mükemmel bir duygu.

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Entegre LED ışık kaynağı sayesinde
bakım veya lamba değiştirme ile
uğraşmadan evinizde mükemmel ışık
ortamına sahip olabilirsiniz.

Artık kurulumla uğraşmaya son. Tek
yapmanız gereken duvara sabitleyerek
veya güvenli bir şekilde asarak fişe
takmak. Bu armatür artık kullanıma
hazır.
Eşit ışık dağılımı

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: gri
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Entegre LED: Evet

Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tarz: Fonksiyonel
• Tip: Tavan lambası
• EyeComfort: Hayır

31824/87/C0
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 6,0 cm
• Uzunluk: 29 cm
• Net ağırlık: 0,545 kg
• Genişlik: 29 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 20.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 800
lm
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış

Yayın tarihi: 2019-05-29
Sürüm: 0.282

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
6947830433339
• EAN/UPC - Muhafaza:
6947830478347
• Yükseklik: 33,4 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,871 kg
• Ağırlık: 0,871 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,545 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 334,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 67,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 334,000 mm
• Genişlik: 6,7 cm
• Uzunluk: 33,4 cm
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