PHILIPS
Taklampa
HARAZ
vit
LED

61079/31/P5

Rätt ljus för rätt tillfälle
Skaka önskad stämning med lampan som känner till dina behov. Haraz
LED-taklampa med förinställda ljusscener och en fjärrkontroll ger dig
friheten att justera ljusstyrkan och färgtemperaturen hur du vill.
Ljuseffekt
• Jämn spridning av ljuset
Hållbara belysningslösningar
• Lång livslängd på upp till 15 år
Avancerad LED-teknologi
• Inställningsbar 2 700–6 500K
• Justera ljusintensiteten enkelt med den medföljande fjärrkontrollen
Energibesparande
• Inbyggd LED-ljuskälla, som en del av systemet
• 80 % energibesparning
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Funktioner
Jämn spridning av ljuset

Inställbar

Integrerad LED-ljuskälla

Lång livslängd

Den här lampan är inställningsbar. Du
kan ställa in den på önskad färg, från
varmvitt (2 700K) till kallt dagsljus
(6 500K).

En ljuskälla du kan lita på. Med
integrerad LED-ljuskälla slipper du
oroa dig över underhåll och lampbyte,
samtidigt som du har den perfekta
ljusmiljön i ditt hem.

En ljuskälla att lita på. Philips LEDljuskällor erbjuder en extremt lång
livslängd på upp till 15 000 timmar
(motsvarar 15 år, beräknat på en
genomsnittlig användning på 3
timmar/dag med minst 13 000
tändningar/släckningar). Med Philips
LED-ljuskällor får du perfekt belysning
i hemmet utan att behöva bry dig om
underhåll och lampbyten.

Dimbar med fjärrkontroll
Med en fjärrkontroll (medföljer) kan du
justera ljusintensiteten för att skapa
rätt stämning för olika tillfällen, från
mysiga middagar på tu man hand till
umgänge med släkt och vänner.

Upp till 80 % energibesparing jämfört
med standardglödlampor.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: syntet
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Integrerad LED-belysning: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
• Stil: Funktionell
• Typ: Taklampa
• EyeComfort: Ja

80 % energibesparning

Produktens mått och vikt
• Höjd: 7,0 cm
• Längd: 65 cm
• Nettovikt: 3,260 kg
• Bredd: 65 cm
Service
• Garanti: 5 år
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Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Totalt ljusflöde för armatur: 6000 lm
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Ja
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
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Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696169247
• Höjd: 73,2 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 5,240 kg
• Vikt: 5,240 kg
• Nettovikt (per del): 3,260 kg
• SAP-längd (per del): 0,000 mm
• SAP-bredd (per del): 0,000 mm
• Bredd: 10,5 cm
• Längd: 72,5 cm
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