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Megfelelő fény a
megfelelő pillanatokhoz
Hozza létre a kívánt hangulatot az Ön igényeit jólismerő fénnyel. A Haraz
LED-es mennyezeti világítás előre beállított fénybeállításokat tartalmaz,
és távirányítóval rendelkezik, így Ön szabadon beállíthatja a fényerőt és a
színhőmérsékletet.
Fényhatás
• Egyenletes fényeloszlás
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Hosszú, akár 15 évnyi élettartam
Korszerű LED-jelzőfény
• 2700–6500 K között állítható
• A fényerő egyszerű beállítása a tartozék távirányítóval
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Energiatakarékos
• Integrált LED, a rendszer részeként
• 80%-os energiamegtakarítás
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Fénypontok
Egyenletes fényeloszlás

Állítható

Integrált LED-es fényforrás

Hosszú élettartam

A lámpa állítható. Beállíthatja a kívánt
fényszínt, a meleg fehér (2700 K) és a
hideg nappali fény (6500 K) között.

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-es fényforrásnak
köszönhetően biztos lehet abban, hogy
az otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem cserét nem igényel.

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az integrált LED-ek által a Philips LEDlámpák hosszú, akár 15 000 órás
használatot is lehetővé tesznek (ami 3
órás napi átlagos használat esetében
15 évet és legalább 13 000 be- és
kikapcsolást jelent). Hihetetlenül
kellemes gondolat, ha tudja, hogy az
otthonában tökéletes hangulatot
biztosító fényforrás sem karbantartást,
sem fényforráscserét nem igényel.

Távvezérlővel szabályozható
Állítsa be a fényintenzitást a
távirányítóval (tartozék). Ideális a
megfelelő hangulat megteremtésére
bármilyen alkalomra, legyen szó egy
édes kettesben eltöltendő vacsoráról
vagy családi-baráti összejövetelről a
nappaliban.

Akár 80%-os energiamegtakarítás a
hagyományos izzós világításhoz
képest.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Mélysugárzó
• EyeComfort: Nem

80%-os energiamegtakarítás

A termék méretei és tömege
• Magasság: 7,0 cm
• Hosszúság: 65 cm
• Nettó tömeg: 3,260 kg
• Szélesség: 65 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év
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Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A lámpa teljes fényárama: 6000 lm
• Hálózati tápellátás: Intervallum: 100 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696169247
• Magasság: 73,2 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
5,240 kg
• Tömeg: 5,240 kg
• Nettó tömeg (darabonként): 3,260 kg
• SAP hossz (darabonként): 0,000 mm
• SAP szélesség (darabonként): 0,000
mm
• Szélesség: 10,5 cm
• Hosszúság: 72,5 cm
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