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Iluminação essencial para
uma casa brilhante
Ilumine os seus espaços com uma downlight LED Philips Meson e
desfrute de uma luz suave e distribuída uniformemente de um difusor de
alta qualidade e de uma fonte de luz LED. Instalar este equipamento
downlight é relativamente fácil e rápido para os moradores.
Economizadora
• Acende-se de forma instantânea, sem cintilação
• LED incorporado como parte do sistema
• Poupa 80% da energia
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Destaques
Acende-se de forma instantânea, sem
cintilação
Acende-se de forma instantânea, sem
cintilação, dispõe de um balastro
eletrónico

Poupa 80% da energia

Fonte de luz LED integrada

Até 80% de poupança de energia, em
comparação com fontes de luz
incandescentes.

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Com a fonte de luz LED integrada, não
precisa de se preocupar com a
manutenção ou substituição das
lâmpadas, enquanto cria um ambiente
de iluminação perfeito em sua casa.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: sintético
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco encastrável
• EyeComfort: Sim
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A+
Dimensões e peso do produto
• Comprimento da cavidade: 10,5 cm
• Largura da cavidade: 10,5 cm
• Comprimento: 12 cm
• Peso líquido: 0,092 kg
• Distância de encastramento: 4,7 cm
• Largura: 12 cm

Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 64 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
870 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED
• Cor da luz: branca suave
• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 7 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
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Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696163641
• EAN/UPC – Caixa: 8718696232804
• Altura: 12,6 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,125 kg
• Peso: 0,125 kg
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• Peso líquido (peça): 0,092 kg
• Altura SAP (peça): 126,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 60,000
mm
• Largura SAP (peça): 124,000 mm
• Largura: 6,0 cm
• Comprimento: 12,4 cm
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