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แสงสวางอรรถประโยชนสำหรับ
บานอัจฉริยะ
เพลิดเพลินกับอิสระที่มากขึ้นดวยดาวนไลท LED อัจฉริยะของ Philips Smalu รูป
ลักษณอะลูมิเนียมสีขาว พรอมกับกระจกฝากระจายแสงสังเคราะหเพื่อการสองสวางอยาง
สม่ำเสมอ ควบคุมจากระยะไกลไดดวยการคลิก และหรี่แสงไดดวยตัวเลือกอุณหภูมิสีสาม
สี
อายุการใชงานยาวนาน
• อายุการใชงานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง
ไฟ LED ขั้นสูง
• ปรับความเขมของแสงไดโดยใชสวิตชหรี่ไฟ
• ปรับได 2700-6500K
การประหยัดไฟ
• LED ติดตั้งในตัว เปนสวนหนึ่งของระบบ
• ประหยัดไฟ 80%
คุณภาพเยี่ยม
• อะลูมิเนียมหลอขึ้นรูปที่สวยงามและรูสึกไดถึงคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
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ไฮไลท
อายุการใชงานยาวนานเต็มพิกัด

ปรับได (Tunable)

ประหยัดไฟ 80%

แหลงกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได หลอด
ไฟ LED ของ Philips มีอายุการใชงาน
ยาวนานเต็มพิกัดอยางนอย 20,000 ชั่วโมง
(เทากับ 20 ป เมื่อเฉลี่ยการใชงาน 3 ชม. ตอวัน
เปด/ปดสวิตชอยางนอย 13,000 ครั้ง) คุณจึง
สบายใจไดไมตองกังวลกับการบำรุงรักษาหรือ
การเปลี่ยนหลอดไฟ และยังใหบรรยากาศของ
แสงที่เหมาะสมในบานของคุณ

โคมไฟนี้ปรับได คุณสามารถปรับโคมไฟใหสี
ของแสงไฟเปนตามที่ตองการได ตั้งแตโทนแสง
สีเหลือง (2700K) ไปจนถึงโทนแสงสีขาว
(6500K)

ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส
รุนมาตรฐาน

แหลงกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว

หรี่แสงได

ปรับความเขมของแสงจากหลอดไฟ Philips
LED ไดโดยใชสวิตชหรี่ไฟ (ไมรวมในบรรจุ
ภัณฑ) ทำใหโคมไฟนี้เหมาะสำหรับการสราง
ความสวางโดยรอบสำหรับทุกๆ โอกาส ไมวาจะ
เปนมื้อเย็นสองตอสองแสนอบอุน หรือเวลา
สบายๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ ในหองนั่งเลน
Philips ทำการทดสอบตัวหรี่ไฟติดผนังจำนวน
มากเพื่อพิสูจนวาสามารถใชงานไดรวมกันกับ
ไฟ LED ของเรา ตัวหรี่ไฟที่ใชรวมกันไดแสดง
อยูในสวนรายการดาวนโหลดและการสนับสนุน

แหลงกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได ดวยแหลง
กำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไมตอง
กังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอด
ไฟ และยังใหแสงสวางบริสุทธิ์โดยรอบในบาน
คุณ

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบและตกแตง
• สี: สีขาว

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชนใชสอย
• ประเภท: โคมไฟสองเฉพาะจุดแบบฝง
• EyeComfort: ไมมี

วัสดุคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
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ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• ความยาวที่ตัดออก: 12.5 cm
• ความกวางที่ตัดออก: 12.5 cm
• ความยาว: 8.0 cm
• น้ำหนักสุทธิ: 0.267 kg
• ระยะระหวางซอก: 9.0 cm
• ความกวาง: 2.1 cm
ขอมูลทางเทคนิค
• แหลงจายไฟหลัก: 230 โวลต
• ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได
• จำนวนหลอดไฟ: 40
• มีหลอดไฟวัตต: 0.25 W
• หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตตสูงสุด: 0.3 W
• รหัส IP: IP20, การปองกันวัตถุที่มีขนาดใหญ
กวา 12.5 มม., ไมมีการปองกันน้ำเขา
• ระดับการปองกัน: II - หุมฉนวนสองชั้น

วันทีอ
่ อก: 2019-06-21
เวอรชน
ั : 0.304

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• SAP EAN/UPC - ชิ้น:
6947830430536
• EAN/UPC - กรณี: 6947830476527
• ความสูง: 8.6 cm
• SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชิ้น): 0.339 kg
• น้ำหนัก: 0.340 kg
• น้ำหนักสุทธิ (ชิ้น): 0.267 kg
• สวนสูง SAP (ชิ้น): 86.000 mm
• ความยาว SAP (ชิ้น): 25.000 mm
• ความกวาง SAP (ชิ้น): 84.000 mm
• ความกวาง: 2.5 cm
• ความยาว: 8.4 cm
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