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HARAZ
bela
LED
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Prava osvetlitev za pravo
vzdušje
Ustvarite želeno vzdušje s svetlobo, ki pozna vaše potrebe. Stropna LED
svetilka Haraz vam s prednastavljenimi svetlobnimi prizori in daljinskim
upravljalnikom omogoča, da prilagodite svetlost in barvno temperaturo
po svojih željah.
Svetlobni učinek
• Enakomerna porazdelitev svetlobe
Varčne svetlobne rešitve
• Dolga življenjska doba do 15 let
Napredna LED-osvetlitev
• Nastavljivo 2700–6500 K
• Zlahka nastavite raven osvetlitve s priloženim daljinskim upravljalnikom
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Varčevanje z energijo
• Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
• 80 % manjša poraba energije
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Značilnosti
Enakomerna porazdelitev svetlobe

Nastavljivo

80 % manjša poraba energije

Dolga življenjska doba

Ta svetilka je nastavljiva. Lahko jo
nastavite na želeno barvo svetlobe; od
toplo bele (2700 K) do hladne dnevne
svetlobe (6500 K).

Do 80 % manjša poraba energije v
primerjavi s standardnimi svetlobnimi
viri z žarilno nitko.

Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate.
Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke
Philips delujejo do 15.000 ur (kar je
enako 15 letom ob povprečni uporabi 3
ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/
izklopi). Misel, da vam ne bo treba
skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo
sijalke in da lahko uživate v popolnem
vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom
Intenzivnost svetlobe nastavite z
daljinskim upravljalnikom (priložen).
Popolno za ustvarjanje vzdušja za
vsako priložnost – naj bo to prijeten
obrok za dva ali druženje s sorodniki in
prijatelji v dnevni sobi.
Vgrajen svetlobni vir LED

Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate.
Zaradi vgrajenega svetlobnega vira
LED vam ni treba skrbeti glede
vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati
pa lahko uživate v popolnem
svetlobnem vzdušju svojega doma.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: sintetika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Vgrajena LED-sijalka: Da

Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Da
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Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 7,0 cm
• Dolžina: 65 cm
• Neto teža: 3,260 kg
• Širina: 65 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
6000 lm
• Omrežno napajanje: Razpon 100–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Datum izdaje: 2019-08-20
Različica: 0.354

Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696169247
• Višina: 73,2 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 5,240 kg
• Teža: 5,240 kg
• Neto teža (kos): 3,260 kg
• Dolžina SAP (kos): 0,000 mm
• Širina SAP (kos): 0,000 mm
• Širina: 10,5 cm
• Dolžina: 72,5 cm
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