PHILIPS
Funktsionaalne
Süvik-kohtvalgusti
MESON
Valge

8718696173596

Mugav LED-valgusti, mis
ei väsita silmi
Philips LED valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade
mugavusele mõeldes.
Lihtne kogemus
• Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.
Valgusefekt
• Ere ja ühtlane valgus
Ohutus
• Ei erita kahjulikku UV-kiirgust
Kinnitamine
• Lihtsasti paigaldatav integreeritud konnektoriga ajam.
Kestvus
• Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

8718696173596

Esiletõstetud tooted
Sobib madalate lagedega Õhuke
disain
Ere ja ühtlane valgus
Valgus on selge ning ühtlaselt ja
usaldusväärselt läbi ruumi jaotatud.

Lihtsasti paigaldatav integreeritud
konnektoriga ajam.
Võimaldab turvalist ja kiiret paigaldust
ilma, et oleks vaja teadmisi või
kaabeldamist.

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust
Toode on disainitud nii, et see hoiaks
ära potentsiaalselt kahjulikku UVkiirgust.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: plast
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
Võimsustarve
• Energiatõhususe märgis: A+
Toote mõõtmed ja kaal
• Väljalõike pikkus: 12,5 cm
• Väljalõike laius: 12,5 cm
• Kõrgus: 4,7 cm
• Kaal pakendita: 0,121 kg
• Kaugus õõnsuses: 10,5 cm

Väljalaske kuupäev:
2019-10-14
Versioon: 0.160

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
• Läbimõõt: 140
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1200
• Valguse värv: 3000
• Toiteallikas: 220–240 V
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+
• Komplekti kuulub elektrilamp: 13
• IP-kood: IP20
• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696173596
• EAN/UPC – karp: 8727900775044
• SAP kogukaal EAN (tükk): 0,121 kg
• Netomass (tükk): 0,087 kg
• SAP kõrgus (tükk): 14,200 cm
• SAP pikkus (tükk): 14,100 cm
• SAP laius (tükk): 5,400 cm
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