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Essential-belysning for et
lyst hjem
Philips Marcasite LED Downlight er et slank mesterverk for lave tak, noe
som gir eleganse i mykt lys og gjør den perfekt egnet til å fremheve
atmosfæren på strategiske steder hjemme. Ta en minimalistisk følelse til
et nytt nivå med vakkert lys.
Enkel i bruk
• Plassbesparende design
Energibesparende
• Umiddelbar, flimmerfri start
• Innebygd LED, som en del av systemet
• 80 % energibesparelse
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Høydepunkter
Plassbesparende design
Umiddelbar, flimmerfri start
Umiddelbar, flimmerfri start, med en
elektronisk forkobling

80 % energibesparelse

Integrert LED

Opptil 80 % energisparing
sammenlignet med standard glødende
lyskilder.

En lyskilde som du kan stole på. Med
integrerte LED-lyskilder trenger du ikke
å bekymre deg for vedlikehold eller
lampeskifte, samtidig som du har en
perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: syntetiske materialer
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom, Stue og soverom
• Stil: Funksjonell
• Type: Innfelt spot
• EyeComfort: Ja
Strømforbruk
• Energieffektivitetsmerke: A+
Mål og vekt på produktet
• Lengde på utstikker: 15 cm
• Bredde på utstikker: 15 cm
• Lengde: 16 cm
• Nettovekt: 0,357 kg
• Forsenkningsavstand: 3,0 cm
• Bredde: 16 cm
Service
• Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 15 000 time(r)
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 92 W
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 1370
lm
• Lyskildeteknologi: LED, 240 V
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Antall lyspærer: 1
• Lyspære følger med: 14 W
• Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 14 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
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Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696163740
• EAN/UPC – boks: 8718696232897
• Høyde: 16,7 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,438 kg
• Vekt: 0,438 kg
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• Nettovekt (del): 0,357 kg
• SAP-høyde (del): 167,000 mm
• SAP-lengde (del): 38,000 mm
• SAP-bredde (del): 165,000 mm
• Bredde: 3,8 cm
• Lengde: 16,5 cm
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