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Okrasite dom s svetilko
Stensko in stropno svetilko Philips Essentials lahko namestite na strop ali
steno. Svetilka je energijsko varčnejša od ostalih svetilk in ima belo
svetlobo ter dolgo življenjsko dobo, zato je dragocena oprema doma.
Varčne svetlobne rešitve
• Varčevanje z energijo
• Visokokakovostna svetloba LED
• Dolga življenjska doba do 15 let
• Topla bela svetloba
• Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto
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Značilnosti
Varčevanje z energijo

Dolga življenjska doba

5-letna garancija za sistem LED

Varčna sijalka Philips v primerjavi s
tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

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.

Poleg standardne 2-letne garancije za
to svetilko Philips nudi tudi 5-letno
garancijo za sistem LED, ki obsega
modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Visokokakovostna svetloba LED

Topla bela svetloba

Tehnologija LED v svetilki Philips je
edinstvena Philipsova rešitev.
Omogoča takojšen vklop svetlobe in
optimalno svetilnost, s svetlobo pa
poudarja živahne barve vašega doma.

Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo. Ta
svetilka Philips oddaja toplo belo
svetlobo za prijetno vzdušje.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: sintetika

Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica, Funkcionalno
• Slog: Sodobno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Ne
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Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 7,0 cm
• Dolžina: 26,4 cm
• Neto teža: 0,260 kg
• Širina: 26,4 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
850 lm
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 10 W
• Največja moč nadomestne sijalke: 10
W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: I – ozemljeno
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Različica: 0.351

Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696154403
• EAN/UPC – ohišje: 8718696225189
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,610 kg
• Teža: 1,610 kg
• Neto teža (kos): 0,260 kg
• Višina SAP (kos): 70,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 264,000 mm
• Širina SAP (kos): 264,000 mm
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