Осветление за таван
CAVANAL 27K SQ
бяло
LED лампи
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Едно осветително тяло,
ваш ключ, три настройки
за осветление.
Осветителното светодиодно тяло за таван Philips Cavanal е
класическо бяло и се вписва във всеки интериор, за енергийно
ефективна, висококачествена и дълготрайна светлина. Изберете
желаната от вас яркост за различни настроения у дома, като сте
стъпили на стъпка.с помощта на димера.
Лесна употреба
• Гладка повърхност за лесно почистване
Светлинен ефект
• Равномерно разпределение на светлината
Подходящите светлинни решения
• Дълъг експлоатационен срок до 15 години
Съвременно LED осветление
• Интензивна светлина
Пестене на енергия
• Вграден светодиод, като част от системата
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Акценти
Лесни за поддръжка

Дълъг експлоатационен срок

Интензивна светлина
Висококачествено осветление с
интензивно излъчване. Светлинният
лъч пада под ъгъл 40° - идеалният
ъгъл за насочено осветление.
Вграден LED източник на светлина

Равномерно разпределение на
светлината

Източник на светлина, на който можете
да се доверите. Вградените LED,
използвани в тази LED лампа Philips,
ще издържат до 15 000 часа (което е
равно на 15 години на база средно
използване за 3 часа на ден с брой
цикли на включване/изключване от
най-малко 13 000). Толкова е приятно,
като се замислите, че няма да се
притеснявате за поддръжката или
смяната на лампите, имайки идеалната
среда в дома си.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: пластмаса
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Регулируемо спот тяло: Не
• Димируеми с дистанционно
управление: Не
• Вграден LED: Да
• Включено дистанционно управление:
Не
• В средата на стаята: Не
Характеристики на светлината
• Индекс на предаване на цветове
(CRI): 80

Разни
• Специално предназначено за:
Всекидневна и спалня, Функционални
• Стил: Функционални
• Тип: Осветление за таван
• EyeComfort: Не
Размери и тегло на продукта
• Височина: 7 cm
• Дължина: 29,8 cm
• Нето тегло: 0,64 kg
• Ширина: 29,8 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години

Източник на светлина, на който може да
се доверите. С вградения светодиоден
източник на светлина няма да се
притеснявате за поддръжката или
подмяната на лампата, в същото време
ще имате идеалната осветеност във
Вашия дом.
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Общо светлоотдаване на
осветителното тяло: 1500-750-150
• Цвят на светлината: 2700
• Мрежово захранване: 220-240
• Подходящо за димиране осветително
тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Включена мощност на лампата: 18
• IP код: IP20, защита от предмети над
12 мм, без защита от вода

Дата на издаване:
2022-08-04
Версия: 0.755

• Клас на защита: I – заземено
Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718696169308
• Нето тегло: 0,640 kg
• Брутно тегло: 0,880 kg
• Височина: 33,800 cm
• Дължина: 7,900 cm
• Ширина: 33,400 cm
• Номер на материала (12NC):
915005676801
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