PHILIPS
Lubų šviestuvas
HARAZ
balta
LED
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Tinkamas apšvietimas
ypatingoms akimirkoms
Sukurkite norimą aplinką su šviestuvu, kuris žino jūsų poreikius.
„Haraz“ lubinis šviesos diodų šviestuvas su nustatytais apšvietimo
režimais ir nuotolinio valdymo pulteliu suteiks galimybę reguliuoti
šviesumą ir spalvos temperatūrą taip, kaip norite.
Šviesos efektas
• Tolygus šviesos paskirstymas
Tvarūs šviesos sprendimai
• Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
Pažangus LED apšvietimas
• Reguliavimas 2700–6500K
• Paprastas šviesos lygio reguliavimas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu
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Energijos taupymas
• Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
• 80 % energijos taupymas
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Ypatybės
Tolygus šviesos paskirstymas

Reguliavimas

Integruotas LED šviesos šaltinis

Ilgas naudojimo laikas

Ši lempa yra reguliuojama. Ją galite
reguliuoti pagal norimą šviesos spalvą;
nuo šiltos baltos (2700 K) iki šaltos
dienos šviesos (6500 K).

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Su integruotuoju šviesos diodų šviesos
šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra
ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų
namuose bus puikiai apšviestos.

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Šioje „Philips“ lemputėje panaudota
LED technologija, dėl kurios lemputė
tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų,
jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3
val. per dieną, o jungsite / išjungsite ne
mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu
žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl
taisymo ar lemputės keitimo, o namai
bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu
Pareguliuokite šviesos intensyvumą
nuotolinio valdymo pulteliu (pridėtas).
Puikiai tinka norint sukurti aplinką bet
kokia proga: jaukus valgymas dviese
arba šeimos ir draugų pasilinksminimas
svetainėje.

Sutaupysite iki 80 % elektros energijos,
palyginti su standartiniais kaitinamųjų
lempučių šviesos šaltiniais.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: sintetinė medžiaga
Papildoma funkcija / priedas
• Integruota LED: Taip
Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Lubų šviestuvas
• EyeComfort: Taip

80 % energijos taupymas

Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 5,7 cm
• Ilgis: 45,5 cm
• Grynas svoris: 1,150 kg
• Plotis: 45,5 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
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Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 2800 lm
• Elektros energija: Diapazonas 100–
240 V, 50–60 Hz
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Taip
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo
nuo vandens
• Apsaugos klasė: I - įžeminta
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Pakuotės matmenys ir svoris
• SAP EAN / UPC – Vienetas:
8718696169254
• EAN / UPC – Darbai: 8718696237212
• Aukštis: 53,7 cm
• SAP Grynasis svoris EAN (vieneto):
1,830 kg
• Svoris: 1,830 kg
• Grynasis svoris (vieneto): 1,150 kg
• SAP aukštis (vieneto): 537,000 mm
• SAP ilgis (vieneto): 74,000 mm
• SAP plotis (vieneto): 520,000 mm
• Plotis: 7,4 cm
• Ilgis: 52 cm
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