Enojen reflektor
Bukko
SceneSwitch LED
Tri nastavitve svetlobe
Uporabljate lahko s svetlobnim
stikalom
Idealno za ustvarjanje vzdušja
Nežna LED-svetilka, prijazna do
oči
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Ena svetilka. Vaše
stikalo. Tri nastavitve
osvetlitve.
Včasih vzdušje v prostoru želite prilagoditi glede na trenutno
dejavnost. Z reflektorsko LED-sijalko Philips SceneSwitch lahko
enostavno preklapljate med nastavitvami osvetlitve z obstoječim
stikalom. Stikalo za zatemnitev ali dodatna namestitev nista
potrebni.
Osvetlitev za udobje in duševni mir
• Enostavna montaža ClickFix
• Samodejno prikličite zadnjo nastavitev svetlobe
• Uživajte v kakovostni in hkrati varčni LED-svetilki
• Svetloba takoj ob vklopu
• Izdelana za udobje vaših oči
• Vgrajena LED-sijalka
• 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi
• Ponastavite reflektor na privzeto tovarniško nastavitev
• Visoka svetilnost - 430 lumnov
• Življenjska doba sijalke do 25 let uporabe
Vsestranska razsvetljava za vsak trenutek dneva
• Spremenite vzdušje s pritiskom obstoječega stikala
Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek
• Nastavljiva glava reflektorja za popolno prilagodljivost
• Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo
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Značilnosti
Enostavna montaža ClickFix

Preprosto namestite svoj reflektor
sami. Tehnologija ClickFix omogoča, da
dodaten par rok ni potreben. Preprosto
montirajte nosilec na strop, povežite
žice, kliknite in namestite svetilko.
Prikličite zadnjo nastavitev svetlobe
Ta reflektor SceneSwitch ima vgrajen
pomnilniški čip, ki shrani zadnjo
nastavitev svetlobe, če je stikalo
izklopljeno dlje kot šest sekund. Če
osvetlitve ne preklapljate pogosto, bo
ob ponovnem vklopu svetloba
zasvetila v vašem najljubšem načinu.
Varčna LED-svetilka
LED-svetilke v primerjavi s
tradicionalnimi svetili z enako
svetilnostjo prihranijo do 80 %
električne energije. Ko kupite LEDsvetilko Philips ali sijalko, takoj
privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir
nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat
varčevanja viden pri nižjem računu za
električno energijo.
Takojšnja svetloba
Philipsovi LED-reflektorji takoj po
vklopu zagotovijo polno svetilnost.
Njihova žareča topla bela svetloba pa
takoj prične ustvarjati prijetno in
vabljivo vzdušje.

Nežne LED-svetilke z očem prijazno
svetlobo

Bleščeča osvetlitev močno
obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se
vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot
da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite
svoj dom z LED-svetilkami, ki so
zasnovane tako, ne obremenjujejo oči
in ustvarijo popolno vzdušje v vašem
domu.
Vgrajena LED-sijalka
Ta reflektor ima vgrajeno kakovostno
LED-sijalko, ki zagotavlja optimalno
svetilnost.
5-letna garancija
Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za
dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek
ima tudi 5-letno garancijo, ki vam
zagotavlja dolgotrajno uživanje v
kakovostni svetlobi prav vsak dan.
Ponastavitev na tovarniško nastavitev
Če uporabljate več svetilk
SceneSwitch, ki niso več sinhronizirane,
preklopite stikalo (vklopite in izklopite v
1 sekundi), da obnovite privzeto
tovarniško nastavitev svetilk.
Visoka svetilnost - 430 lumnov
Osvetlite svoj dom s kakovostno
svetlobo

Življenjska doba do 25 let
LED-svetilk vam ni treba menjavati
tako pogosto kot druge svetlobne vire.
S tem prispevate k manjši količini
odpadkov in dolgoročno prihranite
denar.
SceneSwitch s tremi nastavitvami
svetlobe
Prilagodite vzdušje v prostoru glede na
trenutno dejavnost. Z reflektorji LED
Philips SceneSwitch lahko enostavno
preklapljate med močno, naravno in
prijetno toplo svetlobo. Ne potrebujete
zatemnilnega stikala ali dodatnih
priključkov. Vse to lahko storite z
obstoječim stikalom.
Enostavno nastavljanje glave
reflektorja
Premična glava reflektorja je
zasnovana tako, da usmeri svetlobo tja,
kjer jo najbolj potrebujete.
Idealno za poudarjeno osvetlitev
Moderna osvetlitev s tradicionalnim
širokim kotom svetlobnega snopa (40
stopinj). Ta LED-reflektor je primeren
tako za poudarjeno kot tudi splošno
osvetlitev. Idealen je za uporabo v
kuhinjah, dnevnih sobah in jedilnicah.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• 5-letna garancija za LED-modul: Da
• Nastavljiva glava reflektorja: Da
• Namestitev click!FIX: Da
• Možnost zatemnitve: Da
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Osrednji predmet: Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• Slog: Sodobno
• Tip: Reflektor
• Udobje oči: Da
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost:
Built in LED
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 16,5 cm
• Dolžina: 14,9 cm
• Neto teža: 0,267 kg
• Širina: 11 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 25.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 37 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
430 lm
• Tehnologija sijalke: LED, 24 V
• Barva svetlobe: topla bela
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: Vgrajen LED
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 4.3 W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: I – ozemljeno
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696169520
• Neto teža: 0,267 kg
• Bruto teža: 0,355 kg
• Višina: 166,000 mm
• Dolžina: 118,000 mm
• Širina: 118,000 mm
• Številka materiala (12NC):
915005687301

Datum izdaje: 2020-09-15
Različica: 0.678

© 2020 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči
za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno
dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso
komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba
Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta
registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

