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Odpowiednie oświetlenie
w danej chwili
Oświetlenie, które odpowiada na Twoje potrzeby, pozwoli stworzyć
każdy nastrój. Lampa sufitowa LED Haraz z wbudowaną funkcją aranżacji
świetlnych oraz pilotem zdalnego sterowania umożliwia dowolny dobór
jasności i temperatury barwowej.
Efekt świetlny
• Równomierna dystrybucja światła
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Duża trwałość – do 15 lat
Nowoczesne oświetlenie LED
• Regulacja barwy 2700–6500 K
• Intensywność światła z łatwością dostosujesz za pomocą zawartego w zestawie pilota.
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Oszczędność energii
• Wbudowana dioda LED jako część systemu
• Oszczędność energii do 80%
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Zalety
Równomierna dystrybucja światła

Regulacja

Zintegrowane źródło światła LED

Duża trwałość

Ta lampa ma możliwość regulacji
barwy oświetlenia – od ciepłej bieli
(2700 K) do jasnego światła dziennego
(6500 K).

Źródło światła, któremu możesz zaufać.
Dzięki zintegrowanemu źródłu światła
LED nie musisz się martwić o
konserwację czy wymianę lampy,
ciesząc się doskonałym oświetleniem
w swoim domu.

Produkt godny zaufania. Trwałość
wbudowanych źródeł światła LED
wykorzystanych w tej lampie LED firmy
Philips wynosi nawet 15 tysięcy godzin
(co oznacza 15 lat w przypadku
średniego użycia przez 3 godziny
dziennie, przy co najmniej 13 000
włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się
martwić naprawą lub wymianą żarówki,
ciesząc się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.

Funkcja przyciemniania przy użyciu
pilota
Natężenie światła można regulować za
pomocą pilota zdalnego sterowania (w
zestawie). Jest to rozwiązanie idealne
pod kątem tworzenia nastrojowej
atmosfery na każdą okazję –
niezależnie od tego, czy chodzi o
romantyczną kolację we dwoje czy o
relaks z rodziną i przyjaciółmi w
salonie.

Nawet o 80% niższe zużycie energii w
porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: syntetyk
Różne
• Opracowano z myślą o:
Funkcjonalność
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Lampa sufitowa
• EyeComfort: Tak

Oszczędność energii do 80%

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 7,0 cm
• Długość: 65 cm
• Waga netto: 3,260 kg
• Szerokość: 65 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 6000 lm
• Zasilanie sieciowe: Przedział 100–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
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Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696169247
• Wysokość: 73,2 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 5,240
kg
• Waga: 5,240 kg
• Waga netto (sztuka): 3,260 kg
• Długość SAP (sztuka): 0,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 0,000 mm
• Szerokość: 10,5 cm
• Długość: 72,5 cm
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