PHILIPS
Laevalgusti
HARAZ SQ
valge
LED

61086/31/P5

Õige valgus õigete
hetkede jaoks
Looge soovitud õhkkond valgustiga, mis teab teie vajadusi. Haraz LEDlaevalgusti koos eelseadistatud valgustseenide ja kaugjuhtimispuldiga
annab teile vabaduse reguleerida heledust ja värvitemperatuuri täpselt
nii, nagu soovite.
Valgusefekt
• Valguse ühtlane jaotumine
Säästlikud valgustuslahendused
• Pikk tööiga - kuni 15 aastat
Täiuslik LED-lamp
• Seadistatav 2700–6500 K
• Reguleerige valgustaset hõlpsalt kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

61086/31/P5
Energiasääst
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
• 80% energiasäästu
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Esiletõstetud tooted
Valguse ühtlane jaotumine

Seadistatav

Integreeritud LED-valgusallikas

Pikk tööiga

See lamp on seadistatav. Saate selle
seadistada oma eelistatud värvile
soojast valgest (2700 K) kuni külma
päevavalguseni (6500 K).

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.

Valgusallikas, mida võite usaldada.
Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud
LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see
võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg
päevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt
13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambi
vahetamise pärast.

Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil
Reguleerige valguse intensiivsust
kaugjuhtimispuldiga (komplektis).
Ideaalne igas olukorras sobiva miljöö
loomiseks – olgu see siis õdus
õhtusöök kahele või pere ja sõpradega
lõõgastumine elutoas.

Kuni 80% energiasäästu võrreldes
standardsete hõõglampidega.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: sünteetiline
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Laevalgusti
• EyeComfort: Ei

80% energiasäästu

Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 7,0 cm
• Pikkus: 69,8 cm
• Kaal pakendita: 4,360 kg
• Laius: 69,8 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat
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Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 h
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
6000 lm
• Toiteallikas: Vahemik 100–240 V
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
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Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696169261
• Kõrgus: 80,1 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 6,240 kg
• Kaal: 6,240 kg
• Netomass (tükk): 4,360 kg
• SAP pikkus (tükk): 0,000 mm
• SAP laius (tükk): 0,000 mm
• Laius: 12,9 cm
• Pikkus: 80,9 cm
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