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Базов пакет ярко
осветление за дома
Луната за вграждане Philips Marcasite LED е тънък шедьовър за тавани с
ниска височина, придаваща елегантност с мека светлина и идеална за
подчертаване на атмосферата в стратегическите локации вкъщи.
Опитайте минималистично усещане на ново ниво с красива светлина.
Лесна употреба
• Дизайн, спестяващ пространство
Пестене на енергия
• Незабавно стартиране без трептене
• Вграден светодиод, като част от системата
• Пестене на енергия до 80%
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Акценти
Дизайн, спестяващ пространство
Незабавно стартиране без трептене
Незабавно стартиране без трептене с
електронен баласт

Пестене на енергия до 80%

Вграден LED източник на светлина

До 80% икономия на енергия в
сравнение със стандартните светлинни
източници - лампи с нажежаема жичка.

Източник на светлина, на който може да
се доверите. С вградения светодиоден
източник на светлина няма да се
притеснявате за поддръжката или
подмяната на лампата, в същото време
ще имате идеалната осветеност във
Вашия дом.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: синтетика
Разни
• Специално предназначено за:
Всекидневна и спалня, Всекидневна и
спалня
• Стил: Функционални
• Тип: Спот осветление за вграждане
• EyeComfort: Да
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+
Размери и тегло на продукта
• Дължина на контура: 15 cm
• Ширина на контура: 15 cm
• Дължина: 16 cm
• Нето тегло: 0,357 kg
• Разстояние при монтаж: 3,0 cm
• Ширина: 16 cm

Сервиз
• Гаранция: 5 години
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Източник на светлина, еквивалентен
на традиционна лампа от: 92 W
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 1370 lm
• Технология на лампите: LED лампи,
240 V
• Цвят на светлината: мека бяла
светлина
• Мрежово захранване: Обхват 220 V –
240 V, 50 – 60 Hz
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 14 W
• Максимална мощност на лампата за
смяна: 14 W

Дата на издаване:
2019-09-10
Версия: 0.380

• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
• Клас на защита: II – двойна изолация
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част:
8718696163740
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232897
• Височина: 16,7 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,438 kg
• Тегло: 0,438 kg
• Нето тегло (на бройка): 0,357 kg
• SAP височина (на бройка): 167,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 38,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 165,000 mm
• Ширина: 3,8 cm
• Дължина: 16,5 cm
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