Plafon
HARAZ SQ
branco
LED

61086/31/P5

A luz certa para os
momentos certos
Crie os ambientes desejados com a luz adequada às suas
necessidades. O Plafon LED Haraz com efeitos de luz predefinidos
e telecomando oferece-lhe a liberdade para regular o brilho e a
temperatura de cor de acordo com as suas preferências.
Efeito de luz
• Distribuição da luz uniforme
Soluções de iluminação sustentáveis
• Vida útil longa até 15 anos
Luz LED avançada
• Regulável 2700-6500 K
• Regule o nível da luz facilmente com o telecomando fornecido
Economizadora
• LED incorporado como parte do sistema
• Poupa 80% da energia

61086/31/P5

Destaques
Distribuição da luz uniforme

Capacidade de regulação

Fonte de luz LED integrada

Vida útil longa

Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar
a luz para a sua cor preferida; de
branco quente (2700 K) a branco frio
(6500 K).

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Com a fonte de luz LED integrada, não
precisa de se preocupar com a
manutenção ou substituição das
lâmpadas, enquanto cria um ambiente
de iluminação perfeito em sua casa.

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Os LED integrados, utilizados neste
candeeiro LED da Philips, durarão até
15 000 horas (o equivalente a 15 anos
com base numa utilização média de 3
horas/dia com um número mínimo de
13 000 ciclos de acendimento). É tão
agradável pensar que já não tem de se
preocupar com a manutenção ou
substituição de lâmpadas, enquanto
cria um ambiente de luz perfeito na
sua casa.

Intensidade de luz regulável com
telecomando
Regule a intensidade da luz através de
um telecomando (incluído). Ideal para
criar um ambiente adequado a
qualquer ocasião, quer seja uma
refeição íntima a dois ou um momento
de descontração com a família e os
amigos na sua sala de estar.

Até 80% de poupança de energia, em
comparação com fontes de luz
incandescentes.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: sintético
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
Características da luz
• Índice de restituição cromática (IRC):
80

Poupa 80% da energia

Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafon
• EyeComfort: Sim
Dimensões e peso do produto
• Altura: 7,0 cm
• Comprimento: 69,8 cm
• Peso líquido: 4,360 kg
• Largura: 69,8 cm
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Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
6000 lm
• Cor da luz: 2700
• Alimentação elétrica: Entre 100 V e
240 V
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 75W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
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Dimensões e peso da embalagem
• Peso líquido: 4,360 kg
• Peso bruto: 6,240 kg
• Comprimento: 0,000 mm
• Largura: 0,000 mm
• Número de material (12NC):
915005676401
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