Kattovalaisin
CAVANAL 4 000 K
valkoinen
LED
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Yksi valaisin, yksi kytkin,
kolme valaistusasetusta
Philips Cavanal -LED-kattovalaisin on perinteinen, kaikenlaisiin
sisustuksiin sopiva valkoinen valaisin. Tämä laadukas valaisin on
kestävä ja energiatehokas. Voit valita kotisi tunnelmaan sopivan
kirkkauden vaiheittaisella himmennyksellä.
Helppokäyttöinen
• Sileä pinta takaa helpon puhdistuksen
Valotehoste
• Valo jakaantuu tasaisesti
Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut
• Käyttöikä jopa 15 vuotta
Edistyksellinen LED-valo
• Suuri valovirta
Energiaa säästävä
• Kiinteä LED osana järjestelmää
• Säästää energiaa 80 %
Kolme valoasetusta
• Muuta tunnelmaa nykyisellä valokatkaisimellasi
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Kohokohdat
Helppohoitoinen

Suuri valovirta
Laadukas valo ja suuri valoteho.
Neljänkymmenen asteen kulma on
täydellinen kohdevalaistukseen.
Integroitu LED-valonlähde

Valo jakaantuu tasaisesti

Todella luotettava valonlähde.
Integroidun LED-valonlähteen ansiosta
voit keskittyä nauttimaan kotisi
tunnelmallisesta valaistuksesta ilman
lampunvaihtoja.
Pitkä käyttöikä

Säästää energiaa 80 %

Todella luotettava valonlähde. Tähän
Philipsin LED-valaisimeen integroidut
LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000
tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta
käytetään kolme tuntia päivässä ja se
sytytetään sekä sammutetaan noin
13 000 kertaa). Voit keskittyä
nauttimaan kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Säästää jopa 80 % energiaa verrattuna
vakiohehkulamppuihin.
SceneSwitchin kolme valoasetusta
Himmennä valoa ilman himmennintä
SceneSwitchin kirkkauden
säätötoiminnolla. Voit vaihdella kolmen
kirkkaustason välillä kätevästi
nykyisellä kytkimellä.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Integroitu LED: Kyllä
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Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Toiminnollinen
• Tyyli: Toiminnollinen
• Tyyppi: Kattovalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 6,7 cm
• Pituus: 35 cm
• Nettopaino: 0,627 kg
• Leveys: 35 cm

Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696169278
• Nettopaino: 0,627 kg
• Bruttopaino: 0,954 kg
• Korkeus: 391,000 mm
• Pituus: 73,000 mm
• Leveys: 386,000 mm
• Materiaalitunnus (12NC):
915005676501
• Nettopaino: 0,627 kg
• SAP-korkeus (kpl): 391,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 73,000 mm

Huolto
• Takuu: 5 vuotta
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1600 lm
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho:
18W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

Julkaisupäivä:
2020-06-03
Versio: 0.546

© 2020 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai
takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philipskilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
www.lighting.philips.com

