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Podstawowy produkt
do oświetlenia domu
Oprawa LED Philips Marcasite typu downlight to małe arcydzieło
pasujące do niskich sufitów. Dodaje elegancji dzięki łagodnemu
światłu i jest idealna do tworzenia odpowiedniego nastroju w
najważniejszych miejscach w domu. Osiągnij nowy poziom
minimalistycznego kunsztu dzięki pięknemu oświetleniu.
Łatwa obsługa
• Kompaktowy projekt
Oszczędność energii
• Natychmiastowy rozruch bez migotania
• Wbudowana dioda LED jako część systemu
• Oszczędność energii do 80%
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Zalety
Kompaktowy projekt
Natychmiastowy rozruch bez
migotania
Natychmiastowy rozruch bez
migotania (ze statecznikiem)

Oszczędność energii do 80%

Zintegrowane źródło światła LED

Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: metal/plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Tak
Właściwości światła
• Kąt rozsyłu światła: 110 °
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Salon i
sypialnia, Salon i sypialnia
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Oprawa typu downlight
• EyeComfort: Tak
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej
(EEL): A+
Wymiary i waga produktu
• Długość otworu: 15 cm
• Szerokość otworu: 15 cm
• Wysokość: 2,7 cm
• Długość: 16 cm
• Waga netto: 0,357 kg
• Odległość od wgłębienia: 5,5 cm
• Szerokość: 16 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 92 W
• Średnica: 160 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 1370
• Technologia źródła światła: LED,
240 V
• Barwa światła: 4000
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak

• Liczba źródeł światła: 1
• Źródło światła w zestawie: 14
• Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 14 W
• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: Klasa II
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696163757
• Waga netto: 0,357 kg
• Waga brutto: 0,438 kg
• Wysokość: 167,000 mm
• Długość: 38,000 mm
• Szerokość: 165,000 mm
• Numer seryjny (12NC): 915005508401
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