Τριπλό σποτ Star
LED με ρύθμιση έντασης
Φωτισμός με ρύθμιση έντασης
Ιδανικό για τη δημιουργία
ατμόσφαιρας
Απαλό φως LED, ευχάριστο για τα
μάτια
Υλικό υψηλής ποιότητας
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Ομαλή ρύθμιση έντασης,
από έντονο έως απαλό
φωτισμό
Μερικές φορές θέλετε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του χώρου σας,
ώστε να ταιριάζει με ό,τι κάνετε. Με τα σποτ με ρύθμιση έντασης Philips
LED μπορείτε να ρυθμίζετε εύκολα την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο
φωτισμού. Επιλέξτε από έντονο φωτισμό, ο οποίος εξυπηρετεί
λειτουργικά καθημερινές εργασίες, έως απαλό φωτισμό για τις ώρες που
χαλαρώνετε.
Φωτισμός για τη δική σας ευκολία και σιγουριά
• Αποκτήστε υψηλής ποιότητας φωτισμό LED, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
• Διάρκειας ζωής λάμπας έως και 30 χρόνια χρήσης
• Άμεση φωτεινότητα με το άνοιγμα του διακόπτη
• Το θερμό λευκό φως σάς βοηθά να δημιουργήσετε άνετη ατμόσφαιρα
• Υψηλή απόδοση φωτισμού - 1500 lumen
• Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας
• Ενσωματωμένο φως LED
• Με 5 χρόνια εγγύηση, για να είστε σίγουροι
Ευέλικτος φωτισμός για κάθε στιγμή της ημέρας
• Ομαλή ρύθμιση έντασης, από έντονο 100% έως απαλό φωτισμό 10%
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Κορυφαία σχεδίαση για ένα άριστο εφέ φωτισμού
• Μακράς διαρκείας, υψηλής ποιότητας υλικά
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ, για μέγιστη ευελιξία
• Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης
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Χαρακτηριστικά
Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας
Οι λαμπτήρες LED εξοικονομούν έως και
80% ενέργεια σε σύγκριση με ένα
παραδοσιακό φωτιστικό με την ίδια
απόδοση φωτισμού. Όταν αγοράζετε έναν
λαμπτήρα LED της Philips, η
εξοικονόμηση χρημάτων ξεκινάει αμέσως.
Για κάθε πηγή φωτός που αντικαθιστάτε
με λαμπτήρα LED, θα δείτε άμεσα
αποτελέσματα με έναν χαμηλότερο
λογαριασμό ρεύματος.
Διάρκεια ζωής έως και 30 χρόνια
Οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο,
αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της συχνής
αντικατάστασης της πηγής φωτός. Αυτό
μειώνει σημαντικά τα απορρίμματα, αλλά
εξοικονομεί και χρήματα σε μακροχρόνια
βάση.
Άμεσο έντονο φως
Με τα LED σποτ της Philips δεν χρειάζεται
να περιμένετε. Παρέχουν πλήρη
φωτεινότητα αμέσως μόλις τα ανάψετε. Το
πραγματικά θερμό λευκό φως δημιουργεί
αμέσως μια ευχάριστη και φιλόξενη
ατμόσφαιρα.
Θερμό λευκό φως
Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που
υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι
λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα ζεστό, οικείο φως, ενώ οι
λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.

Υψηλή απόδοση φωτισμού - 1500 lumen
Ζωντανέψτε το σπίτι σας με φωτισμό
υψηλής ποιότητας
Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για
τα μάτια

Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος
φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν
είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν
είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα
μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο
χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί
για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να
δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το
σπίτι σας.
Ενσωματωμένο φως LED
Αυτό το σποτ έχει ενσωματωμένο φωτισμό
LED υψηλής ποιότητας που παρέχει
βέλτιστη απόδοση φωτισμού.
Εγγύηση 5 ετών
Όλα τα σποτ της Philips έχουν εξαιρετική
ανθεκτικότητα. Έχουν 5 ολόκληρα χρόνια
εγγύηση στο τελικό προϊόν,
εξασφαλίζοντας ότι θα απολαμβάνετε
καθημερινά φωτισμό υψηλής ποιότητας με
μεγάλη διάρκεια ζωής.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: αλουμίνιο
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED:
Ναι
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
• Συμβατότητα με τους περισσότερους
ρυθμιστές έντασης: Ναι
• Σαφώς ορισμένες δέσμες φωτός: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι

Ομαλή και βαθιά ρύθμιση έντασης
Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του χώρου σας,
ώστε να ταιριάζει με ό,τι κάνετε. Με τα LED
σποτ της Philips με ρύθμιση έντασης,
μπορείτε να προσαρμόζετε εύκολα τη
φωτεινότητα γυρίζοντας απλά τον
ρυθμιστή έντασης. Μπορείτε να επιλέξετε
από 100% έντονο φως, ο οποίος
εξυπηρετεί λειτουργικά καθημερινές
εργασίες, έως απαλό φωτισμό 10% για τις
ώρες που χαλαρώνετε.
Υλικό υψηλής ποιότητας
Αυτό το σποτ είναι κατασκευασμένο από
μακράς διαρκείας, υψηλής ποιότητας υλικά
με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό εξασφαλίζει
ένα συμπαγές και ανθεκτικό προϊόν, το
οποίο θα αναδεικνύει και θα φωτίζει το
σπίτι σας για πολλά ακόμη χρόνια.
Εύκολη ρύθμιση της κεφαλής του σποτ
Η ρυθμιζόμενη κεφαλή του σποτ είναι
σχεδιασμένη για να κατευθύνει το φως
όπου το χρειάζεστε περισσότερο.
Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης
Προσφέροντας μοντέρνο φωτισμό με
οικεία απόδοση φωτισμού ευρείας γωνίας
(40 μοιρών), αυτό το LED σποτ είναι
κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης και
φωτισμό γενικής χρήσης. Είναι ιδανικό για
χρήση σε κουζίνες, σαλόνια και
τραπεζαρίες.
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Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Σποτ
• EyeComfort: Ναι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 8,2 cm
• Μήκος: 19,8 cm
• Καθαρό βάρος: 0,780 kg
• Πλάτος: 19,8 cm

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718291444893
• Καθαρό βάρος: 0,780 kg
• Μικτό βάρος: 0,910 kg
• Ύψος: 218,000 mm
• Μήκος: 93,000 mm
• Πλάτος: 213,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915004146401

Σέρβις
• Εγγύηση: 5 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 30.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού:
1500 lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED, Εξαιρετική
χαμηλή τάση ασφαλείας
• Χρώμα φωτός: 2700K
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz, 220 240 V
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
• LED: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού:
Ενσωματωμένο LED
• Αριθμός λαμπτήρων: 3
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 13.5 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
• Δυνατότητα αντικατάστασης συσκευών
ελέγχου: Replaceable control gear by
a professional
• Δυνατότητα αντικατάστασης πηγής
φωτός: Replaceable LED light source
by a professional
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