PHILIPS
SceneSwitch LED
Jednostruka
reflektorska svjetiljka
Byre
Tri postavke rasvjete
Funkcionira s
prekidačem za svjetlo
Savršeno za stvaranje
ugođaja
LED svjetlo ugodno za
oči

Jedna svjetiljka. Vaš
prekidač. Tri postavke
osvjetljenja.
Ponekad vam se čini da vam treba promjena ugođaja sukladno onome
što radite. LED reflektorska svjetla SceneSwitch tvrtke Philips omogućuju
vam lako mijenjanje postavki svjetla uz postojeći zidni prekidač. Nije
potreban prekidač za prigušivanje niti dodatna montaža.
Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost
• ClickFix lako postavljanje
• Automatski vratite i aktivirajte posljednju postavku svjetla
• Počnite koristiti LED svjetla visoke kvalitete, a istovremeno štedite energiju
• Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja
• Dizajnirano za ugodnost vašim očima
• Ugrađeno LED svjetlo
• 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost
• Vratite reflektorsko svjetlo na zadane tvorničke postavke
• Vrlo jako svjetlo – 430 lumena
• Vijek trajanja lampe je do 25 godina korištenja
Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana
• Promijenite ambijent pritiskom postojećeg zidnog prekidača
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Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt
• Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost
• Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu
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Istaknute znač.
ClickFix lako postavljanje

Lako i samostalno postavite svoju
reflektorsku svjetiljku. Zahvaljujući
ClickFixu, nije vam potreban dodatni
par ruku.Jednostavno postavite nosač
na strop, spojite žice, a zatim kliknite i
postavite svjetiljku u jednom potezu.
Vratite i aktivirajte posljednju postavku
svjetla
Ovo reflektorsko svjetlo SceneSwitch
ima ugrađen memorijski čip koji
omogućava memoriranje posljednje
postavke ako se prekidač isključi na
duže od 6 sekundi. Ako ne mijenjate
aktivnosti često, žarulja će biti u vama
omiljenom načinu rada kada je ponovo
uključite.
LED svjetlo za uštedu energije
U usporedbi s tradicionalnom
rasvjetom koja ima isti snop svjetla,
LED svjetla uštede do 80 % energije.
Kada kupite svjetiljku s LED žaruljom
tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog
trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji
zamijenite LED svjetlom, odmah ćete
na smanjenom računu za potrošnju
struje vidjeti koliko vam se isplatilo.
Trenutno pruža osvjetljenje
Nema potrebe čekati s reflektorskim
LED žaruljama tvrtke Philips. Pružaju
svoju punu razinu osvjetljenja odmah
nakon uključivanja. Njihova istinska
topla bijela svjetlost slična klasičnoj
žarulji trenutno stvara ugodan ugođaj
koji pruža dobrodošlicu.

Nježne LED diode, blage za oči

Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta
može uzrokovati naprezanje očiju. Ako
je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je
previše blago, dogodi vam se
treperenje. Sada možete polako
osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja
koje su blage za oči i koje kreiraju
savršeni ugođaj u vašem domu.
Ugrađeno LED svjetlo
Ovaj reflektor ima ugrađeno
visokokvalitetno LED svjetlo koje pruža
optimalan svjetlosni tok.
5-godišnje jamstvo
Sve su naše reflektorske svjetiljke
izrađene da traju. Dolaze uz puno 5godišnje jamstvo na cjelokupni
proizvod, osiguravajući tako
svakodnevno uživanje u dugotrajnom
kvalitetnom osvjetljenju.
Vraćanje na tvorničke postavke
Ako se koristi više svjetala SceneSwitch
i više nisu sinkronizirane, samo
pritisnite prekidač (uključite ga i
isključite u roku od jedne sekunde)
kako biste ih vratili na zadane tvorničke
postavke.
Vrlo jako svjetlo – 430 lumena
Rasvijetlite dom vrlo kvalitetnim
svjetlom

Vijek trajanja do 25 godina
LED svjetla traju duže, izbjegavajući
gnjavažu oko čestih zamjena izvora
svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali
također dugoročno štedi novac.
SceneSwitch s 3 postavke svjetla
Promijenite ugođaj svoje sobe kako bi
odgovarao onome što radite. Uz LED
usmjerene reflektore Philips
SceneSwitch, lako mijenjajte postavke
iz jakog u prirodno svjetlo ili u ugodan
topao sjaj. Nije potreban prigušivač niti
dodatna montaža. Sve što vam treba je
već postojeći prekidač.
Lako prilagodljiva glava reflektora
Prilagodljiva glava reflektora
dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti
ondje gdje je najviše trebate.
Savršena za naglašenu rasvjetu
Moderna rasvjeta s prepoznatljivim
širokim snopom svjetla (40 stupnjeva)
– ova reflektorska LED žarulja pogodna
je i za naglašenu i za generalnu
rasvjetu. Idealna je za uporabu u
kuhinji, dnevnim boravcima te
blagovaonicama.
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Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: metal
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Da
• click!FIX montaža: Da
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Razno
• Posebno dizajnirana za: dnevnu i
spavaću sobu
• Stil: Suvremeni
• Vrsta: Reflektorsko svjetlo
• Ugodno za oči: Da
Potrošnja energije
• Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 16,2 cm
• Dužina: 11 cm
• Neto težina: 0,406 kg
• Širina: 10 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina

Datum izdavanja:
2019-07-31
Verzija: 0.472

Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 25.000 sat(i)
• Svjetlosni izvor ekvivalentan
tradicionalnoj žarulji od: 37 W
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
430 lm
• Tehnologija žarulje: LED, 24 V
• Boja svjetla: toplo bijelo svjetlo
• Mrežno napajanje: Raspon: 220 V 240 V, 50 - 60 Hz
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Da
• LED: Da
• Broj žarulja: 1
• Snaga žarulje u kompletu: 4.3 W
• IP šifra: IP20, zaštita od predmeta
većih od 12,5 mm, nema zaštite od
vode
• Klasa zaštite: I – uzemljenje
Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718696170090
• EAN/UPC – kućište: 8718696238028
• Visina: 15,2 cm
• Bruto težina SAP EAN (komad): 0,490
kg
• Masa: 0,490 kg
• Neto težina (komad): 0,406 kg
• Visina SAP (komad): 152,000 mm
• Dužina SAP (komad): 110,000 mm
• Širina SAP (komad): 110,000 mm
• Širina: 11 cm
• Dužina: 11 cm
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