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Podstawowy produkt do
oświetlenia domu
Oświetl swoją przestrzeń za pomocą oprawy LED Philips Meson typu
downlight i ciesz się delikatnym, równomiernie rozproszonym światłem z
dyfuzora wysokiej jakości i źródła światła LED. Instalacja tej oprawy typu
downlight jest stosunkowo prosta i szybka nawet dla niedoświadczonych
osób.
Oszczędność energii
• Natychmiastowy rozruch bez migotania
• Wbudowana dioda LED jako część systemu
• Oszczędność energii do 80%
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Zalety
Natychmiastowy rozruch bez
migotania
Natychmiastowy rozruch bez
migotania (ze statecznikiem)

Oszczędność energii do 80%

Zintegrowane źródło światła LED

Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: syntetyk
Różne
• Opracowano z myślą o: Salon i
sypialnia
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Wbudowany reflektor punktowy
• EyeComfort: Tak
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A+
Wymiary i waga produktu
• Długość otworu: 9,0 cm
• Szerokość otworu: 9,0 cm
• Długość: 10,5 cm
• Waga netto: 0,070 kg
• Odległość od wgłębienia: 4,6 cm
• Szerokość: 10,5 cm

Serwis
• Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 55 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 650 lm
• Technologia źródła światła: LED
• Barwa światła: ciepła biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Moc źródła światła w zestawie: 5.5 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
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Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696163146
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696232354
• Wysokość: 11,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,112
kg

Data wydania: 2019-06-13
Wersja: 0.368

• Waga: 0,113 kg
• Waga netto (sztuka): 0,070 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 111,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 60,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 109,000 mm
• Szerokość: 6,0 cm
• Długość: 10,9 cm
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