Lubų šviestuvas
„Essentials“
„MOIRE“ 10 W 4000 K 1
ĮRENGINYS
balta
LED
33369/31/X3

Dekoruokite namus
šviesa
„Philips Essentials“ sieninį ir lubinį šviesos diodų šviestuvą galima
įrengti tiek ant lubų, tiek ant sienos. Šis baltos šviesos šviestuvas
sutaupo daugiau energijos nei kiti šviestuvai, be to, jis pasižymi ilgu
veikimu, todėl juo tikrai verta papuošti savo namus.
Tvarūs šviesos sprendimai
• Energijos taupymas
• Aukštos kokybės LED šviestuvas
• Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
• Šiltai balta šviesa
• LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m.
garantiją

33369/31/X3

Ypatybės
Energijos taupymas

Ilgas naudojimo laikas

5 m. garantija LED sistemai

Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė,
palyginti su tradicinėmis lemputėmis,
taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už
elektros energiją bus mažesnės ir
prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Šioje „Philips“ lemputėje panaudota
LED technologija, dėl kurios lemputė
tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų,
jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3
val. per dieną, o jungsite / išjungsite ne
mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu
žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl
taisymo ar lemputės keitimo, o namai
bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Be standartinės 2 m. garantijos, kuri
suteikiama šiai lempai,
„Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED
sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui
ir pagrindiniam įrenginiui.

Aukštos kokybės LED šviestuvas

Šiltai balta šviesa

Šioje „Philips“ lemputėje panaudota
LED technologija yra unikalus
„Philips“ sprendimas – įjungus ji
akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir
atskleidžia jūsų namuose ryškias
spalvas.

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines
temperatūras, nurodomas kelvinais (K).
Lemputės, kurių vertė kelvinais maža,
skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos
lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė,
šviečia šalta energijos suteikiančia
šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia
šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią
atmosferą.
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Ne
Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: svetainei ir
miegamajam, Praktiškas
• Stilius: Šiuolaikiškas
• EyeComfort: Ne
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 7 cm
• Ilgis: 26,4 cm
• Grynas svoris: 0,298 kg
• Plotis: 26,4 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 2 metai
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2020-09-26
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Skersmuo: 264 mm
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 850
• Šviesos spalva: 4000
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 10
• Pakaitinės lemputės maksimali galia
vatais: 10 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12 mm, neapsaugo nuo
vandens
• Apsaugos klasė: I - įžeminta
Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8718696154403
• Grynas svoris: 0,260 kg
• Grynasis svoris: 1,610 kg
• Aukštis: 70,000 mm
• Ilgis: 264,000 mm
• Plotis: 264,000 mm
• Medžiagos numeris (12NC):
915005303401
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