Gömme spot lamba
59751 KYANITE 070 3 W 40 K
WH
beyaz
LED

59751/31/H3

Aydınlık bir ev için
Essential aydınlatma
Ayarlanabilir başlığıyla Philips Kyanite LED spot lamba, dilediğiniz
bölgeye yönlendirilerek ortamınızı vurgular, evinizin ilgi çekici
noktalarını parlak, odaklanmış bir ışınla aydınlatır. Harika anlar
yaratmak için güzel ışığın zevkine varın.
Kolay kullanım
• Yer tasarrufu sağlayan tasarım
Enerji tasarrufu
• Dahili Philips klasik balast

59751/31/H3

Özellikler
Yer tasarrufu sağlayan tasarım

Enerji tasarruflu, uzun ömürlü

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: metal

Servis
• Garanti: 1 yıl

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
• Entegre LED: Evet
• Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
• Şaheser: Hayır
Işık özellikleri
• Işın açısı: 30 °
• Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
• Tarz: Fonksiyonel
• Tip: Gömme spot lamba
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kesilecek alanın uzunluğu: 7 cm
• Kesilecek alanın genişliği: 7 cm
• Yükseklik: 6,2 cm
• Uzunluk: 8,2 cm
• Net ağırlık: 0,076 kg
• Gömme mesafesi: 3,5 cm
• Genişlik: 8,2 cm

Yayın tarihi: 2020-08-02
Sürüm: 0.430

Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
• Çap: 95 mm
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 200
• Işık rengi: 4000
• Şebeke elektriği: 220-240
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 3
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 3 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: Sınıf II
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 6947830434497
• Net ağırlık: 0,070 kg
• Brüt ağırlık: 0,100 kg
• Yükseklik: 78,000 mm
• Uzunluk: 86,000 mm
• Genişlik: 86,000 mm
• Malzeme numarası (12NC):
915005444001

© 2020 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan
bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya
garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden
yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify
tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını
teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V.
şirketine ait tescilli ticari markalardır.
www.lighting.philips.com

