Loftslampe
CAVANAL, 40 K
Hvid
LED
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Ét armatur, din kontakt,
tre lysindstillinger.
Philips Cavanal LED loftslampe er et klassisk hvidt armatur, der
passer til enhver indretningsstil og giver et energibesparende,
langtidsholdbart lys i høj kvalitet. Den trinvise dæmpning gør det
muligt at vælge en lysstyrke, der passer til den stemning, du er i.
Brugervenlig
• Glat overfladefinish for nem rengøring
Lyseffekt
• Jævn fordeling af lyset
Bæredygtige løsninger til lys
• Lang brugstid på op til 15 år
Avanceret LED belysning
• Højt lysudbytte
Energibesparende
• Indbygget LED, som del af systemet
• 80% energibesparelse
Tre lysindstillinger
• Ændr stemningen med et klik på din eksisterende lyskontakt
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Vigtigste nyheder
Nem at vedligeholde

Højt lysudbytte
Høj kvalitet med højt lysudbytte. Lyset
har en spredningsvinkel på 40° – den
perfekte vinkel til spotlys.
Integreret LED lyskilde

Jævn fordeling af lyset

Lang brugstid

En lyskilde, du kan stole på. Med en
integreret LED lyskilde behøver du ikke
at bekymre dig om vedligeholdelse
eller lampeudskiftning, og du får
samtidig perfekt belysningsstemning i
dit hjem.
80% energibesparelse

En lyskilde, du kan regne med. De
indbyggede LED'er, der anvendes i
denne Philips LED lyskilde, har en
levetid på op til 15.000 timer (hvilket
svarer til 15 år ved et gennemsnitligt
forbrug på 3 timer pr. dag med mindst
13.000 tryk på tænd/sluk-knappen).
Det er betryggende at vide, at du ikke
behøver at bekymre dig om hverken
vedligeholdelse eller udskiftning af
lyskilde, mens du har den perfekte
lysmæssige stemning i dit hjem.

Op til 80 % energibesparelse
sammenlignet med lyskilder, der har
almindelig glødepære.
SceneSwitch, tre lysindstillinger
Med SceneSwitch kan du dæmpe lyset
uden brug af lysdæmper. Du kan skifte
mellem tre forskellige
lysstyrkeniveauer via den allerede
installerede kontakt.
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Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: plast
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Nej
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Integreret LED: Ja
• Fjernbetjening inkluderet: Nej
• Midtpunkt: Nej
Lysegenskaber
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse, Funktionel
• Styling: Funktionel
• Type: Loftslampe
• EyeComfort: Nej
Produktmål og -vægt
• Højde: 6,7 cm
• Længde: 35 cm
• Nettovægt: 0,655 kg
• Bredde: 35 cm

Tekniske specifikationer
• Levetid: 15.000 t
• Diameter: 350 mm
• Samlet lysudbytte fra lampen:
1600-800-160
• Lysfarve: 4000
• 230V: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Pære med wattforbrug inkluderet: 18
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696169278
• Nettovægt: 0,627 kg
• Bruttovægt: 0,954 kg
• Højde: 391,000 mm
• Længde: 73,000 mm
• Bredde: 386,000 mm
• Materiale nummer (12NC):
915005676501

Service
• Garanti: 5 år
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