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LED
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Alapvető megoldás a
világos otthonért.
A Philips Marcasite LED-es mennyezeti lámpa egy karcsú
remekmű, amely ideális az alacsony mennyezetű helyiségekbe.
Lágy fényével eleganciát kölcsönöz a lakótérnek, és a lakás fontos
pontjain elhelyezve kiváló hangulatot teremt. Gyönyörű fényével
új távlatokat nyit a minimalista stílus számára.
Egyszerű használat
• Helytakarékos kialakítás
Energiatakarékos
• Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
• Integrált LED, a rendszer részeként
• 80%-os energiamegtakarítás
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Fénypontok
Helytakarékos kialakítás
Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
Azonnali, villogásmentes felkapcsolás
elektronikus előtéttel

80%-os energiamegtakarítás

Integrált LED-es fényforrás

Akár 80%-os energiamegtakarítás a
hagyományos izzós világításhoz
képest.

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-es fényforrásnak
köszönhetően biztos lehet abban, hogy
az otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem cserét nem igényel.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: fém/műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Állítható fejű spotlámpa: Nem
• Távvezérlővel szabályozható: Nem
• Integrált LED: Igen
• Tartozék távvezérlő: Nem
• Központi elem: Igen
A fény jellemzői
• A fénysugár szöge: 110 fok
• Színvisszaadási index (CRI): 80
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba, Nappali és
hálószoba
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Mélysugárzó
• EyeComfort: Igen

Energiafogyasztás
• Energiatakarékossági címke (EEL): A+
A termék méretei és tömege
• Kivágás hossza: 20 cm
• Kivágás szélessége: 20 cm
• Magasság: 2,7 cm
• Hosszúság: 21 cm
• Nettó tömeg: 0,357 kg
• Süllyesztett távolság: 5,5 cm
• Szélesség: 21 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év
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Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 133 W
• Átmérő: 210 mm
• A lámpa teljes fényárama: 2100
• Fényforrás típusa: LED, 240 V
• Színhőmérséklet: 3000
• Hálózati tápellátás: 220-240
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• Fényforrások száma: 1

Kiadás dátuma:
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Verzió: 0.582

• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 21
• Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 21 W
• IP-kód: IP20
• Védelmi osztály: Class II
Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696163764
• Nettó tömeg: 0,357 kg
• Bruttó tömeg: 0,438 kg
• Magasság: 217,000 mm
• Hosszúság: 35,000 mm
• Szélesség: 215,000 mm
• Anyagszám (12NC): 915005508501
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