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Dalam kesempurnaan
cahaya
Lampu Star yang ramping dan polesan apik sepenuhnya dapat diputar ke
segala sudut agar Anda dapat menambahkan aksen mencolok langsung
ke ruangan yang terang dengan cahaya fokus. Tersedia dalam kombinasi
1, 2, atau 4 lampu.
Mudah digunakan
• Fleksibilitas untuk mengarahkan cahaya ke bagian yang paling diperlukan
Sesuaikan gaya interior Anda
• Rangkaian terkoordinasi
• Cocok untuk di dinding dan plafon
Hemat energi
• Hemat energi 80%
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Cahaya murni alami
• Efek lampu kuning
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Kelebihan Utama
Lampu arah fleksibel

Produk ini memungkinkan Anda
menyesuaikan cahaya ke arah yang
Anda sukai.

Bebas ditempatkan di mana saja
Hemat energi 80%

Hemat energi hingga 80%
dibandingkan lampu pijar standar.

Rangkaian terkoordinasi

Rangkaian lengkap desain
terkoordinasi tersedia untuk Anda pilih.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: aluminium
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Modern
• Jenis: Spot light
• Kenyamanan Mata: Y
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 8,2 cm
• Panjang: 21,5 cm
• Berat bersih: 0,495 kg
• Lebar: 6,0 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis
• Sumber cahaya yang setara dengan
lampu biasa: 35 W
• Total lumen output lampu: 460 lm
• Teknologi lampu: LED, Voltase Aman
Ekstra Rendah
• Warna cahaya: kuning
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Jumlah lampu: 2
• Termasuk lampu Watt: 4 W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun

Efek lampu kuning

Terangi rumah Anda dengan efek
lampu kuning yang hangat berkat
inovasi LED terbaru. Philips
memperkenalkan generasi terbaru LED
berdaya tinggi dengan cahaya kuning
yang mencapai suhu warna 2700
Kelvin. Inovasi ini membawa produk
lampu Philips ke tingkat berikutnya,
memungkinkan Anda memadukan
keanggunan dan penciptaan suasana
dengan efisiensi cahaya dan energi.
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
8718291489979
• EAN/UPC - Kasus: 8718291525202
• Tinggi: 21,8 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,590
kg
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• Berat: 0,590 kg
• Berat bersih (Bagian): 0,495 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 218,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 73,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 93,000 mm
• Lebar: 7,3 cm
• Panjang: 9,3 cm
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