PHILIPS
Lampu plafon
31826 Twirly 65K LED
WHT 20W
putih
LED

31826/31/C4

Lampu utama untuk
menerangi rumah Anda
Lampu plafon LED Philips Essential Twirly Putih sangat cocok di semua
ruangan umum dengan tampilan ringkas. Kompak dan mudah dipasang,
serta memberikan sinar lembut yang seragam melalui diffuser sintetisnya
yang berkualitas.
Mudah digunakan
• Finishing permukaan halus agar mudah dibersihkan
Pemasangan mudah
• Pemasangan mudah
Efek cahaya
• Penyebaran cahaya merata
Solusi cahaya berkelanjutan
• Hemat energi

31826/31/C4
Masa pakai jangka panjang
• Sangat tahan lama, 20.000 jam
Hemat energi
• Hemat energi 80%, dibandingkan lampu tradisional
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

31826/31/C4

Kelebihan Utama
Perawatan mudah

Hemat energi

Hemat energi 80%

Pemasangan mudah

Lampu hemat energi Philips ini
menghemat pemakaian energi
dibandingkan lampu biasa, sehingga
membantu Anda menghemat biaya
tagihan listrik serta berkontribusi
terhadap kelestarian lingkungan.

Hemat energi hingga 80%
dibandingkan lampu standar. Harga
lampu ini sebanding dengan
penghematan yang dihasilkan,
sehingga Anda bisa menghemat uang
tahun demi tahun. Karena itu, kurangi
tagihan listrik Anda dan mulailah
berhemat Sekarang.

Sangat tahan lama

Sumber cahaya LED terintegrasi
Tidak ada lagi kerumitan pemasangan.
Cukup pasang atau gantung dengan
kencang di dinding, lalu sambungkan
ke stopkontak, dan lampu ini siap
menyala.
Penyebaran cahaya merata
Sumber cahaya yang dapat dipercaya.
Lampu Philips LED menawarkan masa
pakai yang sangat panjang, yakni
setidaknya 20.000 jam (setara dengan
20 tahun dengan rata-rata pemakaian
3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/
dimatikan setidaknya 13.000 kali).
Anda tidak perlu merasa khawatir
mengenai pemeliharaan atau
mengganti lampu saat menikmati
suasana cahaya yang sempurna di
rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Terintegrasi dengan LED: Y

Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Lampu plafon
• EyeComfort: Tidak

Sumber cahaya yang dapat Anda
percaya. Dengan sumber cahaya LED
terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir
tentang merawat atau mengganti
lampu sekaligus mendapatkan suasana
cahaya sempurna di rumah Anda.

31826/31/C4
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 7,1 cm
• Panjang: 38 cm
• Berat bersih: 1,060 kg
• Lebar: 38 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 20.000 jam
• Total lumen output lampu: 1400 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830433384
• EAN/UPC - Kasus: 6947830478392
• Tinggi: 42,4 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 1,500
kg
• Berat: 1,500 kg
• Berat bersih (Bagian): 1,060 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 424,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 67,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 424,000 mm
• Lebar: 6,7 cm
• Panjang: 42,4 cm
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