PHILIPS
Spot încastrat
HADRON
alb
LED

59832/31/P1

Iluminat de calitate pentru
o locuință confortabilă
Bucurați-vă de lumină cu ajutorul lămpii Hadron orientate în jos, cu LED,
fabricată din materiale sintetice albe. Designul său subțire o face perfectă
pentru plafoanele joase, în timp ce LED-ul integrat asigură o luminozitate
confortabilă, de lungă durată, care poate fi reglată cu ajutorul tehnologiei
VariLume.
Ușor de utilizat
• Design pentru economisirea spațiului
Economie de energie
• Pornire instantanee, fără pâlpâire
• LED încorporat, ca parte a sistemului
• Reducere a consumului de energie cu 80%
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Repere
Design pentru economisirea spațiului
Pornire instantanee, fără pâlpâire
Pornire instantanee, fără pâlpâire, cu
un balast electronic

Reducere a consumului de energie cu
80%

Sursă de lumină LED integrată

Reducere a consumului de energie cu
până la 80% în comparație cu sursele
de lumină standard cu incandescență.
O sursă de lumină în care puteți avea
încredere. Datorită sursei de lumină cu
LED integrat, nu va mai trebui să vă
faceți griji în legătură cu întreținerea
sau înlocuirea lămpii, în timp ce
beneficiați de o ambianță luminoasă
perfectă în locuința dvs.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: materiale sintetice
Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor, Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Funcțional
• Tip: Spot încastrat
• EyeComfort: Nu
Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime de tăiere: 12,5 cm
• Lățime de tăiere: 12,5 cm
• Lungime: 14 cm
• Greutate netă: 0,357 kg
• Distanță de încastrare: 2,6 cm
• Lățime: 14 cm
Service
• Garanție: 5 ani

Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 830 lm
• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 12 W
• Putere maximă a becului de înlocuire:
12 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
• Clasa de protecție: II - izolație dublă
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Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696163719
• EAN/UPC – Cutie: 8718696232866
• Înălțime: 16,3 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,438 kg
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• Greutate: 0,438 kg
• Greutate netă (unitate): 0,357 kg
• Greutate SAP (unitate): 163,000 mm
• Lungime SAP (unitate): 56,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 143,000 mm
• Lățime: 5,6 cm
• Lungime: 14,3 cm
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