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Oumbärlig belysning för
ett ljust hem
Philips Marcasite LED-downlight är ett smalt mästerverk för låg
takhöjd som ger ett elegant mjukt ljus. Den är perfekt för att
framhäva atmosfären på strategiska platser i hemmet. Ta en
minimalistisk känsla till en ny nivå med vackert ljus.
Lättanvänd
• Utrymmesbesparande design
Energibesparande
• Tänds direkt utan flimmer
• Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet
• 80 % energibesparning

59523/31/P1

Funktioner
Utrymmesbesparande design
Tänds direkt utan flimmer
Tänds direkt utan flimmer, med
elektroniskt driftdon

80 % energibesparning

Integrerad LED-ljuskälla

Upp till 80 % energibesparing jämfört
med standardglödlampor.

En ljuskälla du kan lita på. Med
integrerad LED-ljuskälla slipper du
oroa dig över underhåll och lampbyte,
samtidigt som du har den perfekta
ljusmiljön i ditt hem.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: metall/plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Nej
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
Ljusegenskaper
• Spridningsvinkel: 110 °
• Färgåtergivningsindex: 80
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
• Stil: Funktionell
• Typ: Downlight
• EyeComfort: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt
• Hållängd: 15 cm
• Hållbredd: 15 cm
• Höjd: 2,7 cm
• Längd: 16 cm
• Nettovikt: 0,357 kg
• Infällningsdjup: 5,5 cm
• Bredd: 16 cm
Service
• Garanti: 5 år
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Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardljuskällas: 92 W
• Diameter: 160 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 1370
• Lampteknologi: LED, 240 V
• Ljusfärg: 3000
• Nätström: 220-240
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
14
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• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 14 W
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass II
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718696163740
• Nettovikt: 0,357 kg
• Bruttovikt: 0,438 kg
• Höjd: 167,000 mm
• Längd: 38,000 mm
• Bredd: 165,000 mm
• Materialnummer (12NC):
915005508301
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