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Oumbärlig belysning för
ett ljust hem
Lys upp dina rum med Philips Meson LED-downlight och njut av ett mjukt
jämnt fördelat ljus från en ljusspridare av hög kvalitet och en LEDljuskälla. Det är relativt enkelt, och går snabbt, för villaägare att installera
den här downlight-armaturen.
Energibesparande
• Tänds direkt utan flimmer
• Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet
• 80 % energibesparning
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Funktioner
Tänds direkt utan flimmer
Tänds direkt utan flimmer, med
elektroniskt driftdon

80 % energibesparning

Integrerad LED-ljuskälla

Upp till 80 % energibesparing jämfört
med standardglödlampor.

En ljuskälla du kan lita på. Med
integrerad LED-ljuskälla slipper du
oroa dig över underhåll och lampbyte,
samtidigt som du har den perfekta
ljusmiljön i ditt hem.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: syntet
Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum
• Stil: Funktionell
• Typ: Infälld spot
• EyeComfort: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A+
Produktens mått och vikt
• Hållängd: 10,5 cm
• Hållbredd: 10,5 cm
• Längd: 12 cm
• Nettovikt: 0,092 kg
• Infällningsdjup: 4,7 cm
• Bredd: 12 cm
Service
• Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 64 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 870 lm
• Lampteknologi: LED
• Ljusfärg: varmvit
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 7
W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
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Förpackningens mått & vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696163641
• EAN/UPC - Hölje: 8718696232804
• Höjd: 12,6 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,125 kg
• Vikt: 0,125 kg
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• Nettovikt (per del): 0,092 kg
• SAP-höjd (per del): 126,000 mm
• SAP-längd (per del): 60,000 mm
• SAP-bredd (per del): 124,000 mm
• Bredd: 6,0 cm
• Längd: 12,4 cm
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