PHILIPS
Gömme (Modüler)
Gömme spot lamba
47030 27K 3 W NİKEL
SPOT
krom
LED
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Aydınlık bir ev için
Essential aydınlatma
Dekorasyonunuza kusursuz biçimde uyan Philips Esskel sentetik Nikel
spot lamba, ışık açısını istediğiniz gibi yönlendirmeniz için ayarlanabilir
başlık ile uzun ömürlü LED ışık kaynağı sağlar. Zahmetsiz, güvenilir kalite
sunar.
Kolay kullanım
• Işığı en çok ihtiyacınız olan yere yönlendirmenizi sağlayan esneklik
Enerji tasarrufu
• Sistemin parçası olan dahili LED
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Özellikler
Esnek, yönlendirilebilir ışık

Bu ürün sayesinde ışığı istediğiniz
herhangi bir yöne doğru
ayarlayabilirsiniz.

Entegre LED ışık kaynağı

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı.
Entegre LED ışık kaynağı sayesinde
bakım veya lamba değiştirme ile
uğraşmadan evinizde mükemmel ışık
ortamına sahip olabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: krom
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• Entegre LED: Evet
• Kullanılabilir fotometrik veriler: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel, Oturma Odası ve Yatak
Odası
• Tip: Gömme spot lamba
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kesilecek alanın uzunluğu: 7,0 cm
• Uzunluk: 8,4 cm
• Net ağırlık: 0,069 kg
• Gömme mesafesi: 5,5 cm
• Genişlik: 4,3 cm

Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 190
lm
• Ampul teknolojisi: LED, 230 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V Aralığı
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Ampul sayısı: 8
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
0.3 W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 3 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
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Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
6947830426904
• EAN/UPC - Muhafaza:
6947830473625
• Yükseklik: 8,9 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,104 kg

Yayın tarihi: 2019-09-08
Sürüm: 0.299

• Ağırlık: 0,104 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,069 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 89,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 49,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 86,000 mm
• Genişlik: 4,9 cm
• Uzunluk: 8,6 cm
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