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Vigtig belysning til et
lyst hjem
Philips Marcasite LED downlight er et slankt mesterværk til lav
loftshøjde, der fremstår elegant med blødt lys og er perfekt til at
understrege stemningen på strategiske steder i hjemmet. Tag et
minimalistisk udtryk til et nyt niveau med smukt lys.
Brugervenlig
• Pladsbesparende design
Energibesparende
• Start med det samme uden flimren
• Indbygget LED, som del af systemet
• 80% energibesparelse
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Vigtigste nyheder
Pladsbesparende design
Start med det samme uden flimren
Start med det samme uden flimren
med en elektronisk forkobling

80% energibesparelse

Integreret LED lyskilde

Op til 80 % energibesparelse
sammenlignet med lyskilder, der har
almindelig glødepære.

En lyskilde, du kan stole på. Med en
integreret LED lyskilde behøver du ikke
at bekymre dig om vedligeholdelse
eller lampeudskiftning, og du får
samtidig perfekt belysningsstemning i
dit hjem.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: metal/plast
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Nej
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Integreret LED: Ja
• Fjernbetjening medfølger: Nej
• Centralt element: Ja
Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 110 °
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse, Dagligstue &
soveværelse
• Styling: Funktionel
• EyeComfort: Ja
Strømforbrug
• Energimærke: A+

Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 10 cm
• Udskæringsbredde: 10 cm
• Højde: 2,9 cm
• Længde: 11 cm
• Nettovægt: 0,357 kg
• Indbygget afstand: 5,3 cm
• Bredde: 11 cm
Service
• Garanti: 5 år
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Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 15.000 t
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 63 W
• Diameter: 110 mm
• Samlet lysudbytte fra lampe: 860
• Lyskilde teknologi: LED, 240 V
• Lysfarve: 3000
• Lysnet: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Antal pærer: 1
• Pære med wattforbrug medfølger: 9
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• Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 9 W
• IP-kode: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696163726
• Nettovægt: 0,357 kg
• Bruttovægt: 0,438 kg
• Højde: 117,000 mm
• Længde: 41,000 mm
• Bredde: 115,000 mm
• Materiale nummer (12NC):
915005508101
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