Griestu lampa
HARAZ
Balts
LED
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Īstais apgaismojums
dažādiem brīžiem
Radiet vēlamo atmosfēru ar gaismekli, kas izpilda jūsu vajadzības.
Haraz LED griestu gaismeklis ir aprīkots ar iepriekš iestatītām
gaismas ainavām un tālvadības pulti, tādējādi ļaujot jums pielāgot
spilgtumu un krāsas temperatūru, kā vien vēlaties.
Gaismas efekts
• Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
• Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem
Uzlabots LED apgaismojums
• Regulējama 2700–6500 K
• Vienkārši pielāgojiet gaismas līmeni ar iekļauto tālvadības pulti
Enerģijas taupīšana
• Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
• Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā
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Izceltie produkti
Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Regulējamība

Ilgs kalpošanas laiks

Šī lampa ir regulējama. Jūs varat
izvēlēties gaismas krāsu no silti baltas
(2700 K) līdz vēsai dienas gaismai
(6500 K).

Uzticams gaismas avots. Šajā Philips
LED lampā iebūvētās LED spuldzes
darbojas līdz 15 000 stundas
(līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3
stundas dienā ar vismaz 13 000
ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik
patīkami apzināties, ka nevajag
uztraukties par apkopi vai spuldžu
maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo
gaismu savās mājās.

Aptumšojama ar tālvadību
Pielāgojiet gaismas intensitāti ar
tālvadības pulti (iekļauta). Ideāli
piemērota noskaņas radīšanai jebkurai
dzīves situācijai, vienalga, vai tās būtu
smalkas vakariņas divatā vai atpūta
kopā ar ģimeni un draugiem viesistabā.
Iebūvēts LED gaismas avots

Gaismas avots, kuram varat uzticēties.
Izmantojot iebūvēto LED gaismas
avotu, mājās visu laiku ir perfekta
apkārtējā gaisma, bet jums nav
jāraizējas par apkopi vai spuldžu
maiņu.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: Sintētisks audums
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Iebūvēta gaismas diode: Jā

Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa
• Acu komforts: Jā

Elektroenerģijas ekonomija 80%
apmērā

Līdz pat 80% elektroenerģijas
ekonomija, salīdzinot ar standarta
kvēlspuldzes gaismas avotiem.
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Produkta izmēri un svars
• Augstums: 7,0 cm
• Garums: 65 cm
• Neto svars: 3,260 kg
• Platums: 65 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Iepakojuma izmēri un svars
• Neto svars: 3,260 kg
• Bruto svars: 5,240 kg
• Garums: 0,000 mm
• Platums: 0,000 mm
• Materiāla numurs (12NC):
915005676201

Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 6000 lm
• Elektrotīkla strāva: Diapazons 100 V 240 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze:
75W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu
• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija
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