Zapustené bodové
svietidlo
MARCASITE
biela
LED
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Pre domácnosť plnú
svetla
Stropné svietidlo Philips Marcasite LED je štíhle majstrovské dielo
do priestorov s nízkymi stropmi, ktorého jemné svetlo pôsobí
elegantne a je ideálne na zdôraznenie atmosféry na strategických
miestach v domácnosti. Posuňte minimalistický štýl na novú
úroveň vďaka krásnemu svietidlu.
Jednoduché používanie
• Dizajn, ktorý šetrí priestor
Úspora energie
• Okamžité rozsvietenie bez blikania
• Vstavané svietidlo LED ako súčasť systému
• 80 %-ná úspora energie
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Hlavné prvky
Dizajn, ktorý šetrí priestor
Okamžité rozsvietenie bez blikania
Okamžité rozsvietenie bez blikania
pomocou elektronického predradníka

80 %-ná úspora energie

Integrovaný svetelný zdroj LED

Až 80 % úspora energie v porovnaní s
bežnými žiarovkovými svetelnými
zdrojmi.

Svetelný zdroj, ktorému môžete
dôverovať. V prípade integrovaného
svetelného zdroja LED sa nemusíte
obávať údržby či výmeny svietidla a
môžete sa doma tešiť z dokonalého
osvetlenia.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: kov/plast

Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti
(EEL): A+

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Dĺžka výrezu: 10 cm
• Šírka výrezu: 10 cm
• Výška: 2,9 cm
• Dĺžka: 11 cm
• Netto hmotnosť: 0,357 kg
• Zapustená vzdialenosť: 5,3 cm
• Šírka: 11 cm

Vlastnosti svetla
• Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a
spálňa, Obývačka a spálňa
• Štýl: Funkčné osvetlenie
• Typ: Stropné svietidlo
• EyeComfort: áno

Servis
• Záruka: 5 rokov
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Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej
žiarovke: 63 W
• Priemer: 110 mm
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
860
• Technológia žiarovky: LED, 240 V
• Farba svetla: 3000
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 9

• Náhradná žiarovka s maximálnym
wattovým výkonom: 9 W
• Kód IP: IP20
• Trieda ochrany: Trieda II
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718696163726
• Netto hmotnosť: 0,357 kg
• Brutto hmotnosť: 0,438 kg
• Výška: 117,000 mm
• Dĺžka: 41,000 mm
• Šírka: 115,000 mm
• Materiál krytu (12NC): 915005508101
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