PHILIPS
Lampu sorot
tersembunyi
59260 ERIDANI 080 3W
40K WH
putih
LED

59260/31/H3

Lampu utama untuk
menerangi rumah Anda
Downlight LED Philips Eridani sangat sempurna untuk suasana terang.
Potongan halus yang elegan berwarna putih memberikan sentuhan
sederhana untuk pemasangan di rumah, memberikan aksen interior rumit
pada sudut rumah dan padat.
Sesuaikan gaya interior Anda
• Tersedia dalam berbagai ukuran
Efek cahaya
• Penyebaran cahaya merata
Solusi cahaya berkelanjutan
• Lampu LED berkualitas tinggi
Mudah Digunakan
• Teknologi LED berdaya tinggi yang tahan lama

59260/31/H3
Hemat energi
• Menyala seketika dan tidak berkedip
• Ballast konvensional internal Philips
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem
• Hemat energi 80%

59260/31/H3

Kelebihan Utama
Tersedia dalam berbagai ukuran
Penyebaran cahaya merata

Lampu LED berkualitas tinggi

LED berdaya tinggi

Hemat energi 80%

Menyala seketika dan tidak berkedip
Menyala seketika dan tidak berkedip,
dengan ballast elektronik

Hemat energi hingga 80%
dibandingkan lampu pijar standar.

Hemat energi, tahan lama
Sumber cahaya LED terintegrasi

Teknologi LED yang terintegrasi
dengan lampu Philips ini adalah solusi
yang dikembangkan secara unik oleh
Philips. Selain dapat langsung
menyala, lampu ini memungkinkan
output cahaya yang optimal dan
menghadirkan warna yang tajam di
rumah Anda.

Sumber cahaya yang dapat Anda
percaya. Dengan sumber cahaya LED
terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir
tentang merawat atau mengganti
lampu sekaligus mendapatkan suasana
cahaya sempurna di rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Efek cahaya baur: Y
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Data fotometri tersedia: Y
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional,
Ruang Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Lampu sorot tersembunyi
• EyeComfort: Tidak

Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 8,0 cm
• Lebar tampilan cahaya: 8,0 cm
• Panjang: 9,2 cm
• Berat bersih: 0,046 kg
• Jarak resesi: 4,2 cm
• Lebar: 9,2 cm

59260/31/H3
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 h
• Total lumen output lampu: 215 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 3 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 3
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830437344
• EAN/UPC - Kasus: 6947830480555
• Tinggi: 10,6 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,072
kg
• Berat: 0,072 kg
• Berat bersih (Bagian): 0,046 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 106,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 62,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 102,000 mm
• Lebar: 6,2 cm
• Panjang: 10,2 cm
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