Stropna svjetiljka
CAVANAL 27 K
bijelo
LED

32809/31/P0

Jedno rasvjetno tijelo.
Vaš prekidač. Tri
postavke osvjetljenja.
Stropna LED svjetiljka Cavanal tvrtke Philips klasično je bijelo
rasvjetno tijelo koje odgovara svim prostorima, a daje štedljivo,
iznimno kvalitetno i dugotrajno svjetlo. Uz pomoć prigušivanja u
koracima odaberite željenu svjetlinu za različite ugođaje u svom
domu.
Jednostavnost uporabe
• Glatki površinski sloj za jednostavno čišćenje
Svjetlosni efekt
• Ravnomjerno raspoređivanje svjetla
Održiva rasvjetna rješenja
• Dug radni vijek – do 15 godina
Napredno LED svjetlo
• Snažno izlazno svjetlo
Ušteda energije
• Ugrađeni LED, kao dio sustava
• Ušteda 80 % energije
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Istaknute znač.
Lako se održava

Snažno izlazno svjetlo
Vrlo kvalitetna i jaka svjetlost. Kut
svjetlosnog snopa iznosi 40° – savršen
kut za reflektorske svjetiljke.
Ugrađeni LED svjetlosni izvor

Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Svjetlosni izvor u koji se možete
pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni
izvor ne morate brinuti o održavanju ili
zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete
imati savršenu rasvjetu kod kuće.
Dug radni vijek

Ušteda 80 % energije

Izvor svjetlosti u koji se možete
pouzdati. Integrirane LED diode, koje
se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke
Philips, trajat će do 15.000 sati (što je
ekvivalentno 15 godina na temelju
prosječne uporabe od 3 sata dnevno
uz najmanje 13.000 ciklusa
uključivanja/isključivanja). Doista je
ugodna pomisao da nećete morati
brinuti o održavanju niti zamjeni
žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni
ugođaj u svom domu.

Ušteda do 80 % energije u usporedbi
sa standardnim izvorima svjetla.
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Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Ne
Značajke svjetla
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80
Razno
• Posebno dizajnirana za: dnevnu i
spavaću sobu, Funkcionalan
• Stil: Funkcionalan
• Vrsta: Stropna svjetiljka
• Ugodno za oči: Ne
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 6,7 cm
• Dužina: 35 cm
• Neto težina: 0,655 kg
• Širina: 35 cm

Datum izdavanja:
2020-08-03
Verzija: 0.580

Servis
• Jamstvo: 5 godina
Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Promjer: 350 mm
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
1500-750-150
• Boja svjetla: 2700
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 18
• IP šifra: IP20, nema zaštite od vode
• Klasa zaštite: I – uzemljenje
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod: 8718696169285
• Neto težina: 0,627 kg
• Bruto težina: 0,954 kg
• Visina: 391,000 mm
• Dužina: 73,000 mm
• Širina: 386,000 mm
• Broj materijala: (12 NC):
915005676601
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