PHILIPS
Đèn âm trần (Modular)
Đèn chiếu sáng lắp chìm
ĐÈN CHIẾU ĐIỂM 47041
40K 5W SPOT WHITE
trắng
LED
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Mang ánh sáng đặc biệt
cho ngôi nhà bạn
Hoàn toàn phù hợp với trang trí nội thất của bạn, đèn chiếu điểm màu
trắng bằng chất liệu tổng hợp Philips Esskel cho nguồn sáng LED tuổi thọ
cao với đầu bóng có thể điều chỉnh để dễ hướng chùm sáng vào vị trí bạn
muốn. Chất lượng đáng tin cậy đã được kiểm chứng.
Dễ dàng trải nghiệm
• Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh
Tiết kiệm năng lượng
• Tiết kiệm 80% năng lượng, so với nguồn sáng truyền thống
• LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống

47041/31/66

Những nét chính
Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh
Tiết kiệm 80% năng lượng

Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so
với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn
giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt
đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm
ngay từ bây giờ.

Nguồn sáng LED tích hợp

Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh
sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa
bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay
thế đèn.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: trắng
• Chất liệu: tổng hợp
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Có
• LED tích hợp: Có
• Có sẵn dữ liệu trắc quang: Có
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng,
Phòng khách và Phòng ngủ
• Loại bóng: Đèn chiếu sáng lắp chìm
• EyeComfort: Không
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài vành cắt: 7,0 cm
• Chiều dài: 8,4 cm
• Trọng lượng thực: 0,069 kg
• Khoảng cách hốc: 5,5 cm
• Chiều rộng: 4,3 cm

Thông số kỹ thuật
• Công nghệ bóng đèn: LED, 230 V
• Màu ánh sáng: ánh sáng trắng mát mẻ
• Mạng lưới điện: Dải 220 V - 240 V
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED lắp sẵn: Có
• Số bóng đèn: 16
• Công suất bóng đèn đi kèm: 0.3 W
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 5 W
• Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những
vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả
năng chống nước
• Lớp bảo vệ: II - cách điện hai lớp
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Mảnh:
6947830426959
• EAN/UPC - Trường hợp:
6947830473670
• Chiều cao: 8,9 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh):
0,104 kg
• Khối lượng: 0,104 kg
• Trọng lượng thực (Mảnh): 0,069 kg
• Chiều cao SAP (Mảnh): 89,000 mm
• Chiều dài SAP (Mảnh): 49,000 mm
• Chiều rộng SAP (Mảnh): 86,000 mm
• Chiều rộng: 4,9 cm
• Chiều dài: 8,6 cm

47041/31/66

Ngày phát hành:
2019-04-02
Phiên bản: 0.304

© 2019 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra
bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông
tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ
hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày
trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu
thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify
đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã
đăng ký của Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

