PHILIPS
Taklampe
CAVANAL 40 K
hvit
LED

32809/31/P3

Ett armatur, din bryter, tre
lysinnstillinger
Philips Cavanal LED-taklampe er en klassisk hvit armatur som passer inn i
ethvert interiør, for energieffektiv, høy kvalitet og langvarig lys. Velg
ønsket lysstyrke til forskjellige stemninger hjemme ved hjelp av trinnvis
demping.
Enkel i bruk
• Glatt overflate for enkel rengjøring
Lyseffekt
• Jevn lysfordeling
Bærekraftige belysningsløsninger
• Lang driftstid opptil 15 år

32809/31/P3
Avansert LED
• Høy lyseffekt
Energibesparende
• Innebygd LED, som en del av systemet
• 80 % energibesparelse
Tre lysinnstillinger
• Bruk den lysbryteren du har for å skifte stemningen

32809/31/P3

Høydepunkter
Lett å vedlikeholde

Høy lyseffekt
Lys av høy kvalitet med stor
lysmengde. Lyset har en lysvinkel på
40 grader – den perfekte vinkelen for
spotbelysning.
Integrert LED

Jevn lysfordeling

Lang driftstid

En lyskilde som du kan stole på. Med
integrerte LED-lyskilder trenger du ikke
å bekymre deg for vedlikehold eller
lampeskifte, samtidig som du har en
perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.
80 % energibesparelse

En lyskilde du kan stole på. De
integrerte LED-ene, som brukes i
denne LED-lampen fra Philips, vil vare
opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år
på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk
på 3 timer per dag med minst 13 000
brytersykluser). Det føles så
komfortabelt å vite at du ikke trenger å
bekymre deg for vedlikehold eller å
skifte lyspære samtidig som du får den
perfekte lysstemningen i hjemmet.

Opptil 80 % energisparing
sammenlignet med standard glødende
lyskilder.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: syntetiske materialer

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Integrert LED: Ja

Innstillinger for SceneSwitch 3belysning
Dim lysene dine uten å måtte bruke en
dimmer ved hjelp av SceneSwitchlysregulator. Bytt enkelt mellom tre
lysstyrkenivåer ved hjelp av den
eksisterende bryteren din.

32809/31/P3
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom, Funksjonell
• Stil: Funksjonell
• Type: Taklampe
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 6,7 cm
• Lengde: 35 cm
• Nettovekt: 0,627 kg
• Bredde: 35 cm
Service
• Garanti: Fem år

Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696169278
• EAN/UPC – boks: 8718696237229
• Høyde: 39,1 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,954 kg
• Vekt: 0,954 kg
• Nettovekt (del): 0,627 kg
• SAP-høyde (del): 391,000 mm
• SAP-lengde (del): 73,000 mm
• SAP-bredde (del): 386,000 mm
• Bredde: 7,3 cm
• Lengde: 38,6 cm

Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 15 000 time(r)
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 1600
lm
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Ja
• LED: Ja
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
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