PHILIPS
Đèn chiếu sáng lắp chìm
ĐÈN 59261 ERIDANI
100 5W 30K WH
trắng
LED

59261/31/H1

Mang ánh sáng đặc biệt
cho ngôi nhà bạn
Đèn âm trần LED Philips Eridani là sự phù hợp hoàn mỹ cho không gian
tươi sáng. Đường cắt màu trắng mềm mại và trang nhã gợi lên cảm giác
dung dị cho căn nhà, tạo điểm nhấn cho những chi tiết nội thất phức tạp
trong các góc hẹp và căn nhà nhỏ.
Phù hợp với phong cách nội thất của bạn
• Có nhiều kích thước khác nhau
Hiệu ứng ánh sáng
• Phân bố ánh sáng đều
Giải pháp chiếu sáng bền vững
• Đèn LED chất lượng cao
Dễ dàng trải nghiệm
• Công nghệ LED công suất cao, dùng lâu dài
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Tiết kiệm năng lượng
• Sáng tức thì, không chớp
• Chấn lưu thường Philips lắp sẵn
• LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
• Tiết kiệm 80% năng lượng
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Những nét chính
Có nhiều kích thước khác nhau
Phân bố ánh sáng đều

Đèn LED chất lượng cao

LED công suất cao

Tiết kiệm 80% năng lượng

Sáng tức thì, không chớp
Sáng tức thì, không chớp nhờ chấn lưu
điện tử

Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với
các bóng đèn sợi đốt.

Tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao
Nguồn sáng LED tích hợp

Công nghệ LED được tích hợp vào đèn
Philips này là giải pháp được Philips
phát triển một cách độc đáo. Mặc dù
được bật ngay tức thì, đèn này cho
công suất chiếu sáng tối ưu và màu sắc
sống động cho ngôi nhà của bạn.

Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh
sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa
bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay
thế đèn.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: trắng
• Chất liệu: tổng hợp
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Hiệu ứng ánh sáng khuếch tán: Có
• LED tích hợp: Có
• Có sẵn dữ liệu trắc quang: Có
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng,
Phòng khách và Phòng ngủ
• Phong cách: Chức năng
• Loại bóng: Đèn chiếu sáng lắp chìm
• EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài lỗ cắt: 10 cm
• Chiều rộng lỗ cắt: 10 cm
• Chiều dài: 11,2 cm
• Trọng lượng thực: 0,055 kg
• Khoảng cách hốc: 5,1 cm
• Chiều rộng: 11,2 cm
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Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ
đèn: 400 lm
• Nguồn điện lưới: Dải 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• Số bóng đèn: 1
• Công suất bóng đèn đi kèm: 5 W
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 5 W
• Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những
vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả
năng chống nước
• Cấp độ bảo vệ: II - cách điện hai lớp

Ngày phát hành:
2019-12-02
Phiên bản: 0.348

Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Cái: 6947830437368
• EAN/UPC - Trường hợp:
6947830480579
• Chiều cao: 12,1 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Cái): 0,117
kg
• Khối lượng: 0,090 kg
• Trọng lượng thực: 0,080 kg
• Chiều cao SAP (Cái): 11,500 cm
• Chiều dài SAP (Cái): 11,500 cm
• Chiều rộng SAP (Cái): 6,600 cm
• Chiều rộng: 6,8 cm
• Chiều dài: 11,7 cm
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