Gömme spot lamba
59528 MARCASITE 150 SQ 14 W
65K
beyaz
LED

59528/31/H4

Aydınlık bir ev için
Essential aydınlatma
İnce yapıya sahip Philips Marcasite LED Gömme Lamba, alçak
tavanlarda kullanım için idealdir. Yumuşak ışığıyla zarafet saçar ve
evinizin belirli bölümlerini öne çıkarmak için mükemmeldir. Bu hoş
ışık, minimalizm hissini en üst düzeye çıkarır.
Kolay kullanım
• Yer tasarrufu sağlayan tasarım
Enerji tasarrufu
• %80 enerji tasarrufu
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Özellikler
Yer tasarrufu sağlayan tasarım
%80 enerji tasarrufu

Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla
%80'e varan enerji tasarrufu.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: plastik
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
• Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
• Entegre LED: Evet
• Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
• Şaheser: Evet
Işık özellikleri
• Işın açısı: 110 °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tarz: Fonksiyonel
• Tip: Gömme spot
• GözRahatlığı: Evet
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kesilecek alanın uzunluğu: 15 cm
• Kesilecek alanın genişliği: 15 cm
• Yükseklik: 2,7 cm
• Uzunluk: 16 cm
• Net ağırlık: 0,21 kg
• Gömme mesafesi: 5 cm
• Genişlik: 16 cm

Servis
• Garanti: 1 yıl
Teknik özellikler
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 930
• Işık rengi: 6500
• Şebeke elektriği: 220-240
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Ampul sayısı: 32
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 14
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 0.2 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: Sınıf II
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 6947830432851
• Net ağırlık: 0,396 kg
• Brüt ağırlık: 0,477 kg
• Yükseklik: 167,000 mm
• Uzunluk: 40,000 mm
• Genişlik: 192,000 mm
• Malzeme numarası (12NC):
915005381401
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