Süvik-kohtvalgusti
MARCASITE
valge
LED
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Põhivalgusti eredale
kodule
Philips Marcasite LED-allavalgus on õhuke meistriteos madalatele
lagedele, mis pakub elegantset pehmet valgust ja on suurepärane
kodu strateegilistes kohtades õhustiku loomiseks. Viige
minimalistlik tunnetus kauni valgusega uuele tasemele.
Kergesti kasutatav
• Ruumisäästlik disain
Energiasääst
• Kohene, väreluseta käivitumine
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
• 80% energiasäästu
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Esiletõstetud tooted
Ruumisäästlik disain
Kohene, väreluseta käivitumine
Kohene, väreluseta käivitumine
elektroonilise liiteseadisega

80% energiasäästu

Integreeritud LED-valgusallikas

Kuni 80% energiasäästu võrreldes
standardsete hõõglampidega.

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: metall/plast
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
• Integreeritud LED: Jah
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
• Keskvalgusti: Jah
Valgusti omadused
• Valgusvihu nurk: 110 °
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba, Elu- ja
magamistuba
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Allavalgusti
• EyeComfort: Jah
Võimsustarve
• Energiatõhususe märgis (EEL): A+

Toote mõõtmed ja kaal
• Väljalõike pikkus: 15 cm
• Väljalõike laius: 15 cm
• Kõrgus: 2,7 cm
• Pikkus: 16 cm
• Kaal pakendita: 0,357 kg
• Kaugus õõnsuses: 5,5 cm
• Laius: 16 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

59523/31/P3
Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 92
W
• Läbimõõt: 160 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1370
• Valgusallika tehnoloogia: LED, 240 V
• Valguse värv: 4000
• Toiteallikas: 220-240
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1

Väljalaske kuupäev:
2021-01-12
Versioon: 0.515

• Komplekti kuulub elektrilamp: 14
• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 14 W
• IP-kood: IP20
• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8718696163757
• Kaal pakendita: 0,357 kg
• Brutokaal: 0,438 kg
• Kõrgus: 167,000 mm
• Pikkus: 38,000 mm
• Laius: 165,000 mm
• Materjali number (12NC):
915005508401
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