PHILIPS
Đèn chiếu sáng lắp chìm
ĐÈN 59522 MARCASITE
125 12W 65K WH
trắng
LED
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Mang ánh sáng đặc biệt
cho ngôi nhà bạn
Đèn âm trần LED Philips Marcasite LED Downlight là kiệt tác thiết kế nhỏ
gọn dành cho trần có độ cao thấp, tạo ánh sáng dịu và trang nhã, hoàn
hảo để tạo điểm nhấn ở những vị trí quan trọng trong nhà bạn. Đưa vẻ đẹp
tối giản lên một tầm cao mới.
Dễ sử dụng
• Thiết kế tiết kiệm không gian
Tiết kiệm năng lượng
• Tiết kiệm 80% năng lượng
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Những nét chính
Thiết kế tiết kiệm không gian
Tiết kiệm 80% năng lượng

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

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: trắng
• Chất liệu: tổng hợp
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng
khách và Phòng ngủ, Phòng khách và
Phòng ngủ
• Phong cách: Chức năng
• Loại bóng: Đèn chiếu sáng lắp chìm
• EyeComfort: Có
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài vành cắt: 12,5 cm
• Chiều rộng vành cắt: 12,5 cm
• Chiều dài: 13,5 cm
• Trọng lượng thực: 0,357 kg
• Khoảng cách hốc: 8,0 cm
• Chiều rộng: 2,9 cm
Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Tổng công suất chiếu sáng của phụ
kiện: 900 lm
• Công nghệ bóng đèn: LED, 240 V
• Màu ánh sáng: ánh sáng ban ngày
mát mẻ
• Mạng lưới điện: Dải 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED lắp sẵn: Có
• Số bóng đèn: 60
• Công suất bóng đèn đi kèm: 0.2 W
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 0.2 W
• Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những
vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả
năng chống nước
• Lớp bảo vệ: II - cách điện hai lớp
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Mảnh:
6947830432707
• EAN/UPC - Trường hợp:
6947830477937
• Chiều cao: 14,2 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh):
0,438 kg
• Khối lượng: 0,438 kg
• Trọng lượng thực (Mảnh): 0,357 kg
• Chiều cao SAP (Mảnh): 142,000 mm
• Chiều dài SAP (Mảnh): 35,000 mm
• Chiều rộng SAP (Mảnh): 139,000 mm
• Chiều rộng: 3,5 cm
• Chiều dài: 13,9 cm
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