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A világos otthon
nélkülözhetetlen világítási
megoldása
Világítsa meg a teret a Philips Meson LED-es mennyezeti lámpával,
amely diffúzorának és LED-es fényforrásának köszönhetően lágy és
egyenletesen elosztott fénnyel árasztja el a helyiséget. Ezt a mélysugárzó
lámpatestet a lakástulajdonosok is viszonylag egyszerűen és gyorsan
felszerelhetik.
Energiatakarékos
• Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
• Integrált LED, a rendszer részeként
• 80%-os energiamegtakarítás
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Fénypontok
Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
elektronikus előtéttel

80%-os energiamegtakarítás

Integrált LED-es fényforrás

Akár 80%-os energiamegtakarítás a
hagyományos izzós világításhoz
képest.
Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-es fényforrásnak
köszönhetően biztos lehet abban, hogy
az otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem cserét nem igényel.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
• EyeComfort: Nem
Energiafogyasztás
• Energy Efficiency Label: A+
A termék méretei és tömege
• Kivágás hossza: 12,5 cm
• Kivágás szélessége: 12,5 cm
• Hosszúság: 14 cm
• Nettó tömeg: 0,108 kg
• Süllyesztett távolság: 4,7 cm
• Szélesség: 14 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év

Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 88 W
• A lámpa teljes fényárama: 1300 lm
• Fényforrás típusa: LED
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 10 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696163665
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696232828
• Magasság: 14,6 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
0,148 kg
• Tömeg: 0,148 kg

Kiadás dátuma:
2019-04-02
Verzió: 0.354

• Nettó tömeg (darabonként): 0,108 kg
• SAP magasság (darabonként):
146,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 60,000
mm
• SAP szélesség (darabonként):
144,000 mm
• Szélesség: 6,0 cm
• Hosszúság: 14,4 cm
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