Stropna svetilka
CAVANAL 27 K SQ
bela
LED
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En nosilec, vaše stikalo,
tri nastavitve osvetlitve
Stropna LED-svetilka Philips Cavanal je klasična bela svetilka, ki se
ujema z vsakim prostorom in zagotavlja energijsko učinkovito,
visokokakovostno in dolgotrajno osvetlitev. S stopenjskim
zatemnjevanjem izberite želeno svetlost za različna razpoloženja v
svojem domu.
Enostavna uporaba
• Gladka površina za preprosto čiščenje
Svetlobni učinek
• Enakomerna porazdelitev svetlobe
Varčne svetlobne rešitve
• Dolga življenjska doba do 15 let
Napredna LED-osvetlitev
• Visoka svetilnost
Varčevanje z energijo
• Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
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Značilnosti
Enostavno vzdrževanje

Dolga življenjska doba

Vgrajen svetlobni vir LED

Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate.
Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke
Philips delujejo do 15.000 ur (kar je
enako 15 letom ob povprečni uporabi 3
ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/
izklopi). Misel, da vam ne bo treba
skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo
sijalke in da lahko uživate v popolnem
vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate.
Zaradi vgrajenega svetlobnega vira
LED vam ni treba skrbeti glede
vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati
pa lahko uživate v popolnem
svetlobnem vzdušju svojega doma.

Visoka svetilnost
Visokokakovostna svetilka z visoko
svetilnostjo. Snop pada pod kotom 40°
– popoln kot za reflektorsko svetlobo.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Ne
Svetlobne značilnosti
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica, Funkcionalno
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 7 cm
• Dolžina: 29,8 cm
• Neto teža: 0,64 kg
• Širina: 29,8 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1500-750-150
• Barva svetlobe: 2700
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 18
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12 mm, brez zaščite pred
vodo

Datum izdaje: 2021-02-15
Različica: 0.627

• Zaščitni razred: I – ozemljeno
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696169308
• Neto teža: 0,436 kg
• Bruto teža: 0,891 kg
• Višina: 341,000 mm
• Dolžina: 78,000 mm
• Širina: 333,000 mm
• Številka materiala (12NC):
915005676801
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