Mennyezeti lámpa
CAVANAL 27K
fehér
LED
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Egyetlen lámpatest. Az
Ön villanykapcsolója.
Három beállítás.
A Philips Cavanal LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér
lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol
energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség.
Válassza ki a fokozatos fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a
különböző hangulatokhoz otthonában.
Egyszerű használat
• A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás
Fényhatás
• Egyenletes fényeloszlás
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
Korszerű LED-jelzőfény
• Magas fényerő
Energiatakarékos
• Integrált LED, a rendszer részeként
• 80%-os energiamegtakarítás
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Fénypontok
Egyszerű karbantartás

Magas fényerő
Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel.
A fényforrás 40°-os szögben sugározza
a fényt, ami tökéletes a spotlámpás
megvilágításhoz.
Integrált LED-es fényforrás

Egyenletes fényeloszlás

Hosszú élettartam

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-es fényforrásnak
köszönhetően biztos lehet abban, hogy
az otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem cserét nem igényel.
80%-os energiamegtakarítás

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-ek által a Philips LEDlámpák hosszú, akár 15 000 órás
használatot is lehetővé tesznek (ami 3
órás napi átlagos használat esetében
15 évet és legalább 13 000 be- és
kikapcsolást jelent). Hihetetlenül
kellemes gondolat, ha tudja, hogy az
otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem fényforráscserét nem igényel.

Akár 80%-os energiamegtakarítás a
hagyományos izzós világításhoz
képest.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Állítható fejű spotlámpa: Nem
• Távvezérlővel szabályozható: Nem
• Integrált LED: Igen
• Tartozék távvezérlő: Nem
• Központi elem: Nem
A fény jellemzői
• Színvisszaadási index (CRI): 80
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba, Funkcionális
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Mennyezeti lámpa
• EyeComfort: Nem
A termék méretei és tömege
• Magasság: 6,7 cm
• Hosszúság: 35 cm
• Nettó tömeg: 0,655 kg
• Szélesség: 35 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év

Kiadás dátuma:
2023-01-04
Verzió: 0.765

Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• Átmérő: 350 mm
• A lámpa teljes fényárama:
1500-750-150
• Színhőmérséklet: 2700
• Hálózati tápellátás: 220-240
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Lépcsős fényerő-szabályozás – Ne
használja fényerő-szabályozóval
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 18
• IP-kód: IP20, 12 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: I - földelt
Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696169285
• Nettó tömeg: 0,655 kg
• Bruttó tömeg: 0,916 kg
• Magasság: 38,800 cm
• Hosszúság: 7,400 cm
• Szélesség: 38,700 cm
• Anyagszám (12NC): 915005676601
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