PHILIPS
Lampu spot
tersembunyi
59528 MARCASITE 150
SQ 14W 30K
putih
LED

59528/31/H1

Lampu utama untuk
menerangi rumah Anda
Downlight LED Philips Marcasite adalah mahakarya ramping untuk plafon
rendah, memberikan kesan elegan dengan cahaya lembut dan sempurna
untuk aksen di lokasi yang strategis di rumah. Hadirkan nuansa minimalis
tingkat baru dengan penerangan yang indah.
Mudah digunakan
• Desain hemat ruang
Hemat energi
• Hemat energi 80%

59528/31/H1

Kelebihan Utama
Desain hemat ruang
Hemat energi 80%

Hemat energi hingga 80%
dibandingkan lampu pijar standar.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: sintetis
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur, Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Lampu spot tersembunyi
• Kenyamanan Mata: Y
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 15 cm
• Lebar tampilan cahaya: 15 cm
• Panjang: 16 cm
• Berat bersih: 0,396 kg
• Jarak resesi: 8,0 cm
• Lebar: 2,7 cm

Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 930 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Jumlah lampu: 32
• Termasuk lampu Watt: 0.4 W
• Lampu pengganti watt maksimum:
0.2 W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda

Layanan
• Jaminan: 1 tahun
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