Stropní světlo
CAVANAL 27K SQ
bílá
LED
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Jedno upevnění, spínač,
tři nastavení světla
Stropní osvětlení Philips Cavanal LED je klasické bílé svítidlo, které
se hodí do každého interiéru. Zajišťuje energeticky úsporné a
kvalitní osvětlení s dlouhou životností. Krokové stmívání umožňuje
nastavit vhodnou jasnost pro jakoukoli atmosféru.
Snadné použití
• Hladký povrch pro snadné čištění
Světelný efekt
• Rovnoměrná distribuce světla
Udržitelné řešení osvětlení
• Dlouhá životnost až 15 let
Pokročilé osvětlení LED
• Vysoký světelný výkon
Šetřící energii
• Vestavěná LED jako součást systému
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Přednosti
Snadná údržba

Dlouhá životnost

Vysoký světelný výkon
Vysoce kvalitní světlo se silným
světelným výkonem. Světlo svítí
v 40° vyzařovacím úhlu, který je pro
bodové světlo ideální.
Integrovaný LED světelný zdroj

Rovnoměrná distribuce světla

Zdroj světla, na který se můžete
spolehnout. Integrované diody LED
použité v tomto svítidle Philips vydrží
až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům,
vycházíme-li z průměrného používání
3 hodiny denně, při nejméně 13 000
spínacích cyklech). Je opravdu
příjemné pomyslet na to, že se
nebudete muset starat o údržbu ani
o výměnu žárovky a zároveň se budete
těšit z perfektního světelného prostředí
ve vaší domácnosti.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: plast
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Nastavitelné bodové světlo: Ne
• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne
• Integrované LED: Ano
• Obsahuje dálkové ovládání: Ne
• Střední díl: Ne
Charakteristika světla
• Index podání barev (CRI): 80
Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice, Funkční
• Styl: Funkční
• Typ: Stropní světlo
• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 7 cm
• Délka: 29,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,64 kg
• Šířka: 29,8 cm
Servis
• Záruka: 5 let
Technické údaje
• Životnost až: 15 000 h
• Celkový světelný tok svítidla:
1500-750-150
• Barva světla: 2700
• Napájení ze sítě: 220-240
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Příkon žárovky: 18
• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12 mm, není
voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění

Světelný zdroj, kterému můžete
důvěřovat. S integrovaným světelným
zdrojem LED se nebudete muset starat
o údržbu nebo výměnu žárovky
a doma budete mít dokonalé světelné
prostředí.
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Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718696169308
• Čistá hmotnost: 0,436 kg
• Hrubá hmotnost: 0,891 kg

• Výška: 341,000 mm
• Délka: 78,000 mm
• Šířka: 333,000 mm
• Číslo materiálu (12NC): 915005676801
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