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LED-világítás, mely
kellemes a szemnek
A Philips LED Rivano spotvilágítás nem csupán az otthonába
finoman beilleszkedő világítótest. Szemnyugtató hatású, integrált
LED-es lámpával világítja meg a teret. A megvilágítás élményt
jelent, és kíméli a szemet.
Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében
• Legyen a LED-világítása kiváló fényminőségű, de egyben
energiatakarékos is
• Bekapcsoláskor azonnal világítani kezd
• A meleg fehér fény kellemes légkört teremt
• Szemnyugtató hatású
• Integrált LED-világítás
• 5 év garancia a nyugalomra
• Magas fényáram – 430 lumen
• A lámpa élettartama akár 20 év is lehet
Kiváló kialakításával optimális fényhatás érhető el
• Tartós, kiváló minőségű alapanyagok
• Az állítható spotfej maximális rugalmasságot biztosít
• Tökéletes fényhatás kiemelő világításhoz
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Fénypontok
Energiatakarékos LED-lámpa
A LED-lámpákkal akár 80%-os
energiamegtakarítás érhető el az
azonos fényáramú hagyományos
fényforrásokhoz képest. Ha Philips
lámpát vagy izzót vásárol, azonnal
pénzt takarít meg. A LED-lámpára
lecserélt fényforrások hatása már a
következő energiaszámlán meg fog
látszani.
Azonnali teljes fényerő
A Philips LED-spotlámpákra nem kell
várni. A bekapcsolás után azonnal
biztosítják a teljes fényerősséget. Igazi,
a hagyományos izzóéhoz hasonló
meleg fehér fénye azonnal barátságos
hangulatot teremt.
Meleg fehér fény
A fények különböző
színhőmérsékletekkel rendelkezhetnek,
amelyet a Kelvin (K) mértékegység
jelöl. Az alacsony Kelvin értékkel
rendelkező lámpák melegebb,
otthonosabb érzetet keltő fényt
bocsátanak ki, míg a magas Kelvin
értékű fényforrások hűvösebb,
stimulálóbb hatású fényről
gondoskodnak.

Lágy LED-világítás, mely kellemes a
szemnek

Egyértelmű tény, hogy az éles fény
bántja a szemet. A túl fényes világítás
szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,
akkor csak hunyorog az ember. Most
olyan lágy LED-megvilágítás érhető el,
amely kíméli a szemet, és tökéletes
hangulatot teremt az Ön otthonában.
Integrált LED-világítás
A spotlámpa kiváló minőségű integrált
LED-es fényforrással rendelkezik, mely
optimális fényáramot biztosít.
5 év jótállás
Minden spotlámpánkat tartósra
tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a
teljes termékre, így Ön hosszú időn
keresztül, nap mint nap számíthat a
minőségi világításra.
Magas fényáram – 430 lumen
Tegye ragyogóvá otthonát kiváló
minőségű lámpákkal

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: fém
További funkcióval/tartozékkal
• 5 év jótállás a LED modulra: Igen
• Állítható fejű spotlámpa: Igen
• Integrált LED: Igen
• Központi elem: Igen

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Szpotlámpa
• EyeComfort: Igen
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: Built in
LED

Akár 20 éves élettartam
A LED-lámpa hosszabb élettartamú,
megszünteti a fényforrás gyakori
cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a
hulladék mennyisége, és hosszú távon
is pénzmegtakarítást eredményez.
Kiváló minőségű anyagok
A spotlámpa tartós, kiváló minőségű
anyagokból készült, kidolgozása is
rendkívüli. A lámpatest rendkívül
masszív és tartós; magasabb szintre
emeli és hosszú éveken keresztül
biztosítja otthonának ragyogását.
Egyszerűen beállítható spotfej
Állítható feje oda irányítja a fényt, ahol
Önnek a legnagyobb szüksége van rá.
Tökéletesen alkalmas kiemelő
világításhoz
Modern világítás, családias, széles
sugárzási szögű (40°-os) fényárammal
– ez a LED-spotlámpa alkalmas
kiemelő világításhoz és általános célú
világításhoz is. Ideális konyhai
használatra, nappali és étkező
megvilágítására.
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A termék méretei és tömege
• Magasság: 15,1 cm
• Hosszúság: 10 cm
• Nettó tömeg: 0,340 kg
• Szélesség: 10 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év

Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696169605
• Nettó tömeg: 0,340 kg
• Bruttó tömeg: 0,429 kg
• Magasság: 146,000 mm
• Hosszúság: 111,000 mm
• Szélesség: 111,000 mm
• Anyagszám (12NC): 915005688101

Műszaki adatok
• Élettartama akár: 20 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 37 W
• A lámpa teljes fényárama: 430 lm
• Fényforrás típusa: LED, 24 V
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: Beépített LED
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 4.3 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: I - földelt
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