Lampa sufitowa
Essentials
MOIRE 10 W 4000 K 1 SZTUKA
biały
LED
33369/31/X3

Pomaluj swój dom
światłem
Lampę Philips Essentials można zamontować zarówno na ścianie,
jak i na suficie. Ta lampa w białym kolorze pozwala zaoszczędzić
więcej energii niż inne lampy i odznacza się dużą trwałością, dzięki
czemu jest wartościowym nabytkiem.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
• Duża trwałość – do 15 lat
• Ciepłe, białe światło
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

33369/31/X3

Zalety
Oszczędność energii

Duża trwałość

5 lat gwarancji na system LED

Niższe zużycie energii niż niż
tradycyjne źródła światła pozwala na
zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Produkt godny zaufania. Trwałość
wbudowanych źródeł światła LED
wykorzystanych w tej lampie LED firmy
Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin
(co oznacza 15 lat w przypadku
średniego użycia przez 3 godziny
dziennie, przy co najmniej 13 000
włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się
martwić naprawą lub wymianą żarówki,
ciesząc się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.

Oprócz standardowej 2-letniej
gwarancji na tę lampę firma Philips
oferuje 5-letnią gwarancję na system
LED, czyli moduł i sterownik LED
zastosowany w lampie.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

Ciepłe, białe światło

Wykorzystana technologia LED to
wyjątkowe rozwiązanie opracowane
przez firmę Philips. Dzięki
natychmiastowemu włączaniu się
światła, zapewnia wptymalną
wydajnoścć oraz w pełni podkreśla i
ożywia kolory w Twoim domu.
Światło może mieć różne temperatury
barwowe oznaczane za pomocą
jednostek zwanych kelwinami (K).
Lampy o niskiej wartości kelwinów
zapewniają ciepłe, bardziej przytulne
światło, natomiast lampy o wysokiej
wartości kelwinów dają chłodne,
bardziej pobudzające światło. Ta
lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe
światło, które zapewnia przytulną
atmosferę.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Nie
Właściwości światła
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Salon i
sypialnia, Funkcjonalność
• Styl: Nowoczesne
• EyeComfort: Nie
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 7 cm
• Długość: 26,4 cm
• Waga netto: 0,298 kg
• Szerokość: 26,4 cm

Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 264 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 850
• Barwa światła: 4000
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Źródło światła w zestawie: 10
• Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 10 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12 mm, brak
ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696154403
• Waga netto: 0,260 kg
• Waga brutto: 1,610 kg
• Wysokość: 70,000 mm
• Długość: 264,000 mm
• Szerokość: 264,000 mm
• Numer seryjny (12NC): 915005303401

Serwis
• Gwarancja: 2 lata
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