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Ryškiems namams būtinas
apšvietimas
„Philips Marcasite“ įmontuotasis šviesos diodų šviestuvas – tai plonas
neaukštoms luboms pritaikytas meno kūrinys, elegantiškai skleidžiantis
švelnią šviesą ir puikiai akcentuojantis aplinkos jaukumą strateginėse
namų vietose. Naujas minimalizmo lygis su dailiu apšvietimu.
Lengva naudoti
• Vietą taupantis dizainas
Energijos taupymas
• Užsidega iš karto be mirgėjimo
• Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
• 80 % energijos taupymas
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Ypatybės
Vietą taupantis dizainas
Užsidega iš karto be mirgėjimo
Užsidega iš karto be mirgėjimo, su
elektroniniu balastiniu įtaisu

80 % energijos taupymas

Integruotas LED šviesos šaltinis

Sutaupysite iki 80 % elektros energijos,
palyginti su standartiniais kaitinamųjų
lempučių šviesos šaltiniais.

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Su integruotuoju šviesos diodų šviesos
šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra
ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų
namuose bus puikiai apšviestos.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: sintetinė medžiaga
Kita
• Sukurta specialiai: svetainei ir
miegamajam, svetainei ir
miegamajam
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Įleidžiamas taškinis
apšvietimas
• EyeComfort: Taip
Energijos sąnaudos
• Energijos efektyvumo etiketė: A+
Gaminio matmenys ir svoris
• Mažesnis ilgis: 20 cm
• Mažesnis plotis: 20 cm
• Ilgis: 21 cm
• Grynas svoris: 0,357 kg
• Įleidimo gylis: 3,0 cm
• Plotis: 21 cm

Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Šviesos šaltinis atitinka tradicinę
lemputę, kurios galia: 133 W
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 2100 lm
• Lemputės technologija: LED, 240 V
• Šviesos spalva: Šilta balta
• Elektros energija: Diapazonas 220–
240 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Lempučių skaičius: 1
• Pridėtos lemputės galia vatais: 21 W
• Pakaitinės lemputės maksimali galia
vatais: 21 W
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens
• Apsaugos klasė: II - dviguba izoliacija
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Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696163764
• EAN / UPC – Darbai: 8718696232910
• Aukštis: 21,7 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
0,438 kg
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• Svoris: 0,438 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 0,357 kg
• SAP aukštis (vieneto): 217,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 35,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 215,000 mm
• Plotis: 3,5 cm
• Ilgis: 21,5 cm
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