Đèn chiếu sáng lắp
chìm
ĐÈN 59776 POMERON 070 7W
40K SI
nhôm
LED

59776/48/H3

Mang ánh sáng đặc biệt
cho ngôi nhà bạn
Tận dụng hướng đèn theo những cách khác nhau với đầu có thể điều
chỉnh của đèn chiếu điểm Philips Pomeron LED xoay 2 trục. Với thiết
kế trắng thanh lịch, loại đèn này nâng cao vẻ đẹp cho nội thất của
bạn với chùm sáng mạnh tập trung để tạo điểm nhấn.
Dễ dàng trải nghiệm
• Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh
Tiết kiệm năng lượng
• Chấn lưu thường Philips lắp sẵn

59776/48/H3

Những nét chính
Góc chiếu sáng có thể điều chỉnh

Tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: màu bạc
• Chất liệu: kim loại/nhựa
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Có
• Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều
khiển từ xa: Không
• LED tích hợp: Có
• Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
• Đèn trang trí giữa bàn: Có
Đặc điểm chiếu sáng
• Góc chiếu: 30 °
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
• Phong cách: Chức năng
• Loại bóng: Đèn chiếu điểm
• EyeComfort: Không
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều dài lỗ cắt: 7 cm
• Chiều rộng lỗ cắt: 7 cm
• Chiều cao: 7,1 cm
• Chiều dài: 9 cm
• Trọng lượng thực: 0,18 kg
• Khoảng cách hốc: 3,15 cm
• Chiều rộng: 9 cm

Ngày phát hành:
2021-02-05
Phiên bản: 0.430

Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Đường kính: 107,4 mm
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn:
400
• Màu ánh sáng: 4000
• Nguồn điện lưới: 220-240
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED tích hợp: Có
• Số bóng đèn: 1
• Công suất bóng đèn đi kèm: 7
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 7 W
• Mã IP: IP20
• Cấp độ bảo vệ: Class II
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm:
6947830434633
• Trọng lượng thực: 0,120 kg
• Tổng trọng lượng: 0,158 kg
• Chiều cao: 88,000 mm
• Chiều dài: 94,000 mm
• Chiều rộng: 94,000 mm
• Mã số chất liệu (12NC): 915005445801
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