PHILIPS
Stropné svietidlo
HARAZ
biela
LED
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Správne svetlo pre tie
pravé chvíle
Vytvorte požadované prostredie vďaka svetlu, ktoré pozná vaše potreby.
Stropné svietidlo Haraz LED dodávané s prednastavenými svetelnými
scénami a diaľkovým ovládaním vám dáva slobodu nastavenia jasu a
teploty farieb ľubovoľným spôsobom.
Svetelný efekt
• Rovnomerné rozptýlenie svetla
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
Špičkové svetlo LED
• Nastaviteľné 2 700 – 6 500 K
• Pomocou dodávaného diaľkového ovládača jednoducho nastavte úroveň osvetlenia
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Úspora energie
• Vstavané svietidlo LED ako súčasť systému
• 80 %-ná úspora energie
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Hlavné prvky
Rovnomerné rozptýlenie svetla

Nastaviteľné

Integrovaný svetelný zdroj LED

Dlhá prevádzková doba

Toto svietidlo je nastaviteľné. Môžete
ho naladiť na preferovanú farbu svetla
od teplej bielej (2 700 K) po chladné
denné svetlo (6 500 K).

Svetelný zdroj, ktorému môžete
dôverovať. V prípade integrovaného
svetelného zdroja LED sa nemusíte
obávať údržby či výmeny svietidla a
môžete sa doma tešiť z dokonalého
osvetlenia.

Svetelný zdroj, ktorému môžete
dôverovať. Integrované diódy LED
použité v tomto svietidle LED značky
Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín
(čo je pri priemernom využití
3 hodiny/deň až 15 rokov pri min.
13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je
naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a
výmenu žiarovky nemusíte starať a
môžete si vychutnávať dokonalú
atmosféru domova.

Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním
Nastavujte intenzitu svetla pomocou
diaľkového ovládača (je súčasťou
dodávky). Je to ideálne na vytvorenie
atmosféry pre každú príležitosť, či už
na príjemné posedenie pri jedle vo
dvojici, alebo na odpočinok s rodinou a
priateľmi v obývačke.

Až 80 % úspora energie v porovnaní s
bežnými žiarovkovými svetelnými
zdrojmi.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: syntetický materiál
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie
• Štýl: Funkčné osvetlenie
• Typ: Stropné svietidlo
• EyeComfort: áno

80 %-ná úspora energie

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 7,0 cm
• Dĺžka: 65 cm
• Hmotnosť netto: 3,260 kg
• Šírka: 65 cm
Servis
• Záruka: 5 rokov
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Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
6000 lm
• Napájanie zo siete: Rozsah 100 –
240 V, 50 – 60 Hz
• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12,5 mm,
žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou
izoláciou
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Rozmery a hmotnosť balenia
• SAP EAN/UPC – kus: 8718696169247
• Výška: 73,2 cm
• Brutto hmotnosť EAN v systéme SAP
(kus): 5,240 kg
• Hmotnosť: 5,240 kg
• Netto hmotnosť (kus): 3,260 kg
• Dĺžka systému SAP (kus): 0,000 mm
• Šírka systému SAP (kus): 0,000 mm
• Šírka: 10,5 cm
• Dĺžka: 72,5 cm
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