PHILIPS
Lampa sufitowa
CAVANAL 27 K
biały
LED
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Jedna oprawa, przełącznik
i trzy ustawienia
oświetlenia.
Biała lampa sufitowa LED Cavanal Philips to klasyczna oprawa
oświetleniowa, która pasuje do każdego wnętrza. Jest energooszczędna,
cechuje się wysoką jakością wykonania i zapewnia długotrwałe
oświetlenie. Dzięki funkcji stopniowego przyciemniania możesz wybrać
pożądaną jasność w zależności od nastroju.
Łatwa obsługa
• Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie
Efekt świetlny
• Równomierna dystrybucja światła
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Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Duża trwałość – do 15 lat
Nowoczesne oświetlenie LED
• Wysoka efektywność świetlna
Oszczędność energii
• Wbudowana dioda LED jako część systemu
• Oszczędność energii do 80%
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Zalety
Łatwość konserwacji

Wysoka efektywność świetlna
Wysokiej jakości światło z silnym
strumieniem świetlnym i kąt rozsyłu
światła równy 40° sprawiają, że te
lampy idealnie nadają się do
podświetlania części pomieszczeń,
które chcemy wyeksponować.
Zintegrowane źródło światła LED

Równomierna dystrybucja światła

Duża trwałość

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.
Oszczędność energii do 80%

Produkt godny zaufania. Trwałość
wbudowanych źródeł światła LED
wykorzystanych w tej lampie LED firmy
Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin
(co oznacza 15 lat w przypadku
średniego użycia przez 3 godziny
dziennie, przy co najmniej 13 000
włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się
martwić naprawą lub wymianą żarówki,
ciesząc się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.

Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
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Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Salon i
sypialnia, Funkcjonalność
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Lampa sufitowa
• EyeComfort: Nie
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 6,7 cm
• Długość: 35 cm
• Waga netto: 0,627 kg
• Szerokość: 35 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat

Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696169285
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696237236
• Wysokość: 39,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,954
kg
• Waga: 0,954 kg
• Waga netto (sztuka): 0,627 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 391,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 73,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 386,000 mm
• Szerokość: 7,3 cm
• Długość: 38,6 cm

Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 1500 lm
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Źródło światła w zestawie: 18 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: I – uziemienie
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