Vgradni reflektor
MARCASITE
bela
LED

59529/31/P1

Osnovna razsvetljava za
svetel dom
Navzdol usmerjena svetilka LED Philips Marcasite je tanka
mojstrovina za nizke strope, saj zagotavlja elegantno mehko
svetlobo, idealno za ambientalne poudarke posebnih delov v
domu. Čudovita svetloba za popolnoma novo raven minimalizma.
Enostavna uporaba
• Kompaktna zasnova
Varčevanje z energijo
• Takojšen vklop brez migetanja
• Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
• 80 % manjša poraba energije
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Značilnosti
Kompaktna zasnova
Takojšen vklop brez migetanja
Takojšen vklop brez migetanja z
elektronskim balastom

80 % manjša poraba energije

Vgrajen svetlobni vir LED

Do 80 % manjša poraba energije v
primerjavi s standardnimi svetlobnimi
viri z žarilno nitko.

Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate.
Zaradi vgrajenega svetlobnega vira
LED vam ni treba skrbeti glede
vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati
pa lahko uživate v popolnem
svetlobnem vzdušju svojega doma.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina/plastika

Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): A+

Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Da

Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina odprtine za izrez: 20 cm
• Širina odprtine za izrez: 20 cm
• Višina: 2,7 cm
• Dolžina: 21 cm
• Neto teža: 0,357 kg
• Dolžina vgradnega dela: 5,5 cm
• Širina: 21 cm

Svetlobne značilnosti
• Kot snopa: 110 stopinj
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica, Dnevna soba in spalnica
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Navzdol usmerjena svetilka
• Udobje oči: Da

Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 133 W
• Premer: 210 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
2100
• Tehnologija sijalke: LED, 240 V
• Barva svetlobe: 3000
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 21

Datum izdaje: 2021-02-15
Različica: 0.582

• Največja moč nadomestne sijalke: 21
W
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: Razred II
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696163764
• Neto teža: 0,357 kg
• Bruto teža: 0,438 kg
• Višina: 217,000 mm
• Dolžina: 35,000 mm
• Širina: 215,000 mm
• Številka materiala (12NC):
915005508501
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