Griestu lampa
CAVANAL 27 K SQ
Balts
LED
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Viens gaismeklis, viens
slēdzis, trīs gaismas
iestatījumi
Philips Cavanal LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas
iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas
kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu,
izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.
Vienkārša izmantošana
• Gluda virsma un vienkāršākai tīrīšanai
Gaismas efekts
• Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
• Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem
Uzlabots LED apgaismojums
• Liela gaismas atdeve
Enerģijas taupīšana
• Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
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Izceltie produkti
Vienkārša apkope

Ilgs kalpošanas laiks

Iebūvēts LED gaismas avots

Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Uzticams gaismas avots. Šajā Philips
LED lampā iebūvētās LED spuldzes
darbojas līdz 15 000 stundas
(līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3
stundas dienā ar vismaz 13 000
ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik
patīkami apzināties, ka nevajag
uztraukties par apkopi vai spuldžu
maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo
gaismu savās mājās.

Gaismas avots, kuram varat uzticēties.
Izmantojot iebūvēto LED gaismas
avotu, mājās visu laiku ir perfekta
apkārtējā gaisma, bet jums nav
jāraizējas par apkopi vai spuldžu
maiņu.

Liela gaismas atdeve
Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu
gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40°
leņķī — ideāls leņķis virziena
gaismeklim.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Materiāls: plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi
• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba, Funkcionāls
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa
• Acu komforts: Nē
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 7 cm
• Garums: 29,8 cm
• Neto svars: 0,64 kg
• Platums: 29,8 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1500-750-150
• Gaismas krāsa: 2700
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts

Izlaides datums:
2022-06-15
Versija: 0.747

Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba, Funkcionāls
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696169308
• Garantija: 5 gadi
• Neto svars: 0,640 kg
• Materiāls: plastmasa
• Stils: Funkcionāls
• Bruto svars: 0,880 kg
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Tips: Griestu lampa
• Augstums: 33,800 cm
• Augstums: 7 cm
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Acu komforts: Nē
• Garums: 7,900 cm
• Platums: 33,400 cm
• Materiāla numurs (12NC):
915005676801
• Garums: 29,8 cm
• Neto svars: 0,64 kg
• Platums: 29,8 cm
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1500-750-150
• Gaismas krāsa: 2700
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: I — iezemēts
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
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