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Lumina potrivită pentru
momentele potrivite
Creați ambianțele dorite cu ajutorul luminii care vă știe nevoile. Lampa de
plafon Haraz cu LED, echipată cu scenarii de lumină presetate și cu
telecomandă, vă oferă libertatea de a regla luminozitatea și temperatura
de culoare în orice mod doriți.
Efect de lumină
• Distribuție uniformă a luminii
Soluții de iluminat durabile
• Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani
Lumină cu LED-uri avansate
• Reglabil 2700-6500 K
• Reglați cu ușurință nivelul de lumină cu ajutorul telecomenzii furnizate
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Economie de energie
• LED încorporat, ca parte a sistemului
• Reducere a consumului de energie cu 80%
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Repere
Distribuție uniformă a luminii

Reglabil

Sursă de lumină LED integrată

Durată de viață îndelungată

Această lampă este reglabilă. O puteți
regla la culoarea preferată de lumină;
de la alb cald (2700 K), până la lumină
naturală rece (6500 K).

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.

O sursă de lumină în care poți avea
încredere. LED-urile integrate, utilizate
în acest corp de iluminat Philips vor
dura până la 15,000 de ore (care
echivalează cu 15 de ani în cazul unei
utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr
de cel puțin 13,000 de cicluri de
pornire/oprire). Este atât de comod să
te gândești că nu va trebui să te
preocupe întreținerea sau de înlocuirea
becului în timp ce te bucuri de
ambianța perfectă în locuința ta.

Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă
Reglați intensitatea luminoasă cu o
telecomandă (inclusă). Este ideală
pentru crearea unui ambient potrivit
pentru orice ocazie, fie că este o cină în
doi sau că vă relaxați cu familia și cu
prietenii în camera de zi.

Reducere a consumului de energie cu
până la 80% în comparație cu sursele
de lumină standard cu incandescență.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: materiale sintetice
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• LED integrat: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Funcțional
• Stil: Funcțional
• Tip: Lampă de plafon
• EyeComfort: Da

Reducere a consumului de energie cu
80%

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 7,0 cm
• Lungime: 65 cm
• Greutate netă: 3,260 kg
• Lățime: 65 cm
Service
• Garanție: 5 ani
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Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 6000 lm
• Alimentare de la rețea: Interval 100 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei

Data apariţiei: 2019-11-25
Versiune: 0.657

• Clasa de protecție: II - izolație dublă
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC – Cutie: 8718696169247
• Înălțime: 73,2 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
5,240 kg
• Greutate: 5,240 kg
• Greutate netă (unitate): 3,260 kg
• Lungime SAP (unitate): 0,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 0,000 mm
• Lățime: 10,5 cm
• Lungime: 72,5 cm
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