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Osnovna razsvetljava za
svetel dom
Osvetlite prostore z navzdol usmerjeno svetilko LED Philips Meson in
uživajte v mehki in enotno porazdeljeni svetlobi iz kakovostnega
razpršilnika in vgrajenega svetlobnega vira LED. Namestitev nosilca za
navzdol usmerjeno svetilko lahko hitro in enostavno izvedete sami.
Varčevanje z energijo
• Takojšen vklop brez migetanja
• Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
• 80 % manjša poraba energije
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Značilnosti
Takojšen vklop brez migetanja
Takojšen vklop brez migetanja z
elektronskim balastom

80 % manjša poraba energije

Vgrajen svetlobni vir LED

Do 80 % manjša poraba energije v
primerjavi s standardnimi svetlobnimi
viri z žarilno nitko.
Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate.
Zaradi vgrajenega svetlobnega vira
LED vam ni treba skrbeti glede
vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati
pa lahko uživate v popolnem
svetlobnem vzdušju svojega doma.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: sintetika
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Vgradni reflektor
• Udobje oči: Da
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost: A
+
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina odprtine za izrez: 10,5 cm
• Širina odprtine za izrez: 10,5 cm
• Dolžina: 12 cm
• Neto teža: 0,092 kg
• Dolžina vgradnega dela: 4,7 cm
• Širina: 12 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 64 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
870 lm
• Tehnologija sijalke: LED
• Barva svetlobe: topla bela
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 7 W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
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Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696163641
• EAN/UPC – ohišje: 8718696232804
• Višina: 12,6 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 0,125 kg
• Teža: 0,125 kg

Datum izdaje: 2019-07-22
Različica: 0.381

• Neto teža (kos): 0,092 kg
• Višina SAP (kos): 126,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 60,000 mm
• Širina SAP (kos): 124,000 mm
• Širina: 6,0 cm
• Dolžina: 12,4 cm
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