PHILIPS
Funksjonell
Innfelt spot
MESON
Hvit

8718696173572

Komfortabelt LED-lys som
er skånsomt mot øynene
Philips LED-belysning er laget for å være behagelig for øynene.
Enkel å bruke
• En diskré og delikat lysarmatur som passer perfekt for rom med lave tak.
Lyseffekt
• Klart lys med jevn distribusjon
Sikkerhet
• Ingen skadelig UV-stråling
Montering
• Integrert driver med kontakt for enkel montering.
Holdbarhet
• Lang levetid opptil 15 000 timer

8718696173572

Høydepunkter
Egnet til lave tak Slank design
Klart lys med jevn distribusjon
Lyset er klart og distribueres jevnt i
rommet.

Integrert driver med kontakt for enkel
montering.
Kan monteres trygt og enkelt uten
spesialkunnskap eller kabling.

Ingen skadelig UV-stråling
Produktet er laget for å eliminere all
potensielt skadelig UV-stråling.

Lang levetid opptil 15 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger
produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: plast
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Fjernbetjening inkludert: Nei
Strømforbruk
• Energieffektivitetsmerke: A+
Mål og vekt på produktet
• Lengde på utstikker: 8 cm
• Bredde på utstikker: 8 cm
• Høyde: 4,55 cm
• Nettovekt: 0,082 kg
• Forsenkningsavstand: 7,5 cm
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Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 15 000 time(r)
• Diameter: 95
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 550
• Lysfarge: 4000
• Strømnett: 220–240 V
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Ja
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyspære(r) i klasse: A+
• Lyspære følger med: 6
• IP-klasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696173572
• EAN/UPC – boks: 8727900775020
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,064 kg
• Nettovekt (del): 0,046 kg
• SAP-høyde (del): 9,700 cm
• SAP-lengde (del): 9,600 cm
• SAP-bredde (del): 5,200 cm
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