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Perusvalaistus takaa
kirkkaan kodin
Philips Marcasite -LED-alasvalaisin on ohut LED-mestariteos tiloihin,
joissa katto on matalalla. Tyylikäs, pehmeä valo sopii täydellisesti kodin
kauniiden kohtien korostamiseen tunnelmallisesti. Tuo minimalistinen
tunnelma uudelle tasolle kauniin valon avulla.
Helppokäyttöinen
• Tilaa säästävä muotoilu
Energiaa säästävä
• Syttyy heti välkkymättä
• Kiinteä LED osana järjestelmää
• Säästää energiaa 80 %
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Kohokohdat
Tilaa säästävä muotoilu
Syttyy heti välkkymättä
Syttyy heti välkkymättä, sisältää
elektronisen liitäntälaitteen

Säästää energiaa 80 %

Integroitu LED-valonlähde

Säästää jopa 80 % energiaa verrattuna
vakiohehkulamppuihin.

Todella luotettava valonlähde.
Integroidun LED-valonlähteen ansiosta
voit keskittyä nauttimaan kotisi
tunnelmallisesta valaistuksesta ilman
lampunvaihtoja.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: Synteettinen
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Olo- ja makuuhuone
• Tyyli: Toiminnollinen
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
• EyeComfort: Kyllä
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 15 cm
• Aukon leveys: 15 cm
• Pituus: 16 cm
• Nettopaino: 0,357 kg
• Upotussyvyys: 3,0 cm
• Leveys: 16 cm
Huolto
• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 92 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1370 lm
• Hehkulampputekniikka: LED, 240 V
• Valon väri: lämmin valkoinen
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: Kyllä
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho:
14 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 14 W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
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Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696163740
• EAN/UPC – laatikko: 8718696232897
• Korkeus: 16,7 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,438 kg
• Paino: 0,438 kg
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• Nettopaino: 0,357 kg
• SAP-korkeus (kpl): 167,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 38,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 165,000 mm
• Leveys: 3,8 cm
• Pituus: 16,5 cm

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai
takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philipskilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
www.lighting.philips.com

