Plafon
CAVANAL 40K
branco
LED
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Um equipamento, o seu
interruptor, três
definições de
iluminação
O Plafon LED Cavanal Philips é um candeeiro clássico que
combina com qualquer interior, para oferecer uma luz de elevada
qualidade, de vida útil prolongada e eficiente a nível energético.
Escolha o brilho desejado para criar diferentes ambientes em casa
através de uma regulação de vários níveis.
Fácil de utilizar
• Revestimento de superfície liso para limpeza fácil
Efeito de luz
• Distribuição da luz uniforme
Soluções de iluminação sustentáveis
• Vida útil longa até 15 anos
Luz LED avançada
• Ótima luminosidade
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Economizadora
• LED incorporado como parte do sistema
• Poupa 80% da energia
Três regulações de luz
• Mude o ambiente com apenas um toque no interruptor existente
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Destaques
Manutenção fácil

Ótima luminosidade
Luz de alta qualidade com um fluxo
luminoso elevado. Com um ângulo de
abertura de 40°, é ideal para uma
iluminação de realce.
Fonte de luz LED integrada

Distribuição da luz uniforme

Vida útil longa

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Com a fonte de luz LED integrada, não
precisa de se preocupar com a
manutenção ou substituição das
lâmpadas, enquanto cria um ambiente
de iluminação perfeito em sua casa.
Poupa 80% da energia

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Os LED integrados, utilizados neste
candeeiro LED da Philips, durarão até
15 000 horas (o equivalente a 15 anos
com base numa utilização média de 3
horas/dia com um número mínimo de
13 000 ciclos de acendimento). É tão
agradável pensar que já não tem de se
preocupar com a manutenção ou
substituição de lâmpadas, enquanto
cria um ambiente de luz perfeito na
sua casa.

Até 80% de poupança de energia, em
comparação com fontes de luz
incandescentes.

3 definições de luz SceneSwitch
Regule as suas luzes sem necessidade
de utilizar um regulador graças ao
SceneSwitch Brightness Change.
Alterne entre três níveis de brilho
facilmente utilizando o seu interruptor
habitual.
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Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Não
Características da luz
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto, Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafon
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Altura: 6,7 cm
• Comprimento: 35 cm
• Peso líquido: 0,655 kg
• Largura: 35 cm

Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 350 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1600-800-160
• Cor da luz: 4000
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 18
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696169278
• Peso líquido: 0,627 kg
• Peso bruto: 0,954 kg
• Altura: 391,000 mm
• Comprimento: 73,000 mm
• Largura: 386,000 mm
• Número de material (12NC):
915005676501

Assistência
• Garantia: 5 ano(s)

Data de publicação:
2021-11-15
Versão: 0.668

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não
fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão
ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável
por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas
neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não
constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em
contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

