PHILIPS
Tavan lambası
33362 Moire 27K LED
TAVAN 16 W
beyaz
LED

33362/61/66

Aydınlık bir ev için
Essential aydınlatma
Basit bir tasarıma sahip Philips Essential Moire LED beyaz tavan lambası,
yüksek kaliteli sentetik difüzör aracılığıyla dayanıklı entegre LED ile
odanızı dengeli yumuşak bir ışıkla aydınlatır.
Kolay kullanım
• Kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey
Işık etkisi
• Eşit ışık dağılımı
Uzun kullanım ömrü
• 20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)
Enerji tasarrufu
• Enerji tasarruflu ampul dahildir
• Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu
• Sistemin parçası olan dahili LED
• %80 enerji tasarrufu
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Özellikler
Bakımı kolay

Enerji tasarruflu ampuller dahildir
Enerjiyi koruyan enerji tasarruflu ampul
sayesinde hem elektrik faturanızı
düşürür hem de çevreye katkıda
bulunmanızı sağlar.

Entegre LED ışık kaynağı

%80 enerji tasarrufu

Eşit ışık dağılımı

20.000 saatlik olağanüstü uzun
kullanım ömrü

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Entegre LED ışık kaynağı sayesinde
bakım veya lamba değiştirme ile
uğraşmadan evinizde mükemmel ışık
ortamına sahip olabilirsiniz.
Standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji
tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır
ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani
elektrik faturanızı düşürüp hemen
tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

%80 enerji tasarrufu

Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla
%80'e varan enerji tasarrufu.

20.000 saatlik olağanüstü uzun
kullanım ömrü (Smart)

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Entegre LED: Evet

Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tarz: Fonksiyonel
• Tip: Tavan lambası
• GözRahatlığı: Hayır

33362/61/66
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 7,9 cm
• Uzunluk: 32 cm
• Net ağırlık: 0,500 kg
• Genişlik: 32 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 16
W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 16 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış

Yayın tarihi: 2020-03-18
Sürüm: 0.472

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 6947830423392
• Net ağırlık: 0,500 kg
• Brüt ağırlık: 0,790 kg
• Yükseklik: 344,000 mm
• Uzunluk: 85,000 mm
• Genişlik: 344,000 mm
• SAP EAN/UPC - Parça:
6947830423392
• Malzeme numarası (12NC):
915004478301
• EAN/UPC - Muhafaza:
6947830470846
• Yükseklik: 34,4 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,790
kg
• Ağırlık: 0,790 kg
• Net Ağırlık: 0,500 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 344,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 85,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 344,000 mm
• Genişlik: 8,5 cm
• Uzunluk: 34,4 cm

© 2020 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan
bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya
garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden
yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify
tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını
teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V.
şirketine ait tescilli ticari markalardır.
www.lighting.philips.com

