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Příjemné světlo LED šetrné
k vašim očím
Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.
Jednoduše zážitek
• Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní
upevnění.
Světelný efekt
• Jasné a rovnoměrné světlo
Bezpečnost
• Bez škodlivého UV záření
Montáž
• Snadná instalace díky vestavěnému předřadníku.
Odolnost
• Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

8718696173602

Přednosti
Vhodné pro místnosti s nízkým
stropem Štíhlý design
Jasné a rovnoměrné světlo
Světlo je jasné a šíří se rovnoměrně a
spolehlivě po celém prostoru.

Snadná instalace díky vestavěnému
předřadníku.
Umožňuje provádět instalaci bezpečně
a snadno i bez znalostí
elektroinstalačních postupů.

Bez škodlivého UV záření
Výrobek je navržen tak, aby eliminoval
jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin
Technologie Philips LED prodlužuje
životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: plast
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Součástí je dálkové ovládání: Ne
Spotřeba elektrické energie
• Třída energetické účinnosti: A+
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka výřezu: 12,5 cm
• Šířka výřezu: 12,5 cm
• Výška: 4,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,121 kg
• Vzdálenost zapuštění: 10,5 cm
Technické údaje
• Životnost až: 15 000 h
• Průměr: 140
• Celkový světelný výkon svítidla: 1300
• Barva světla: 4000
• Napájení ze sítě: 220–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A+
• Žárovka v balení: 13
• Kód IP: IP20
• Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718696173602
• Čistá hmotnost: 0,090 kg
• Hrubá hmotnost: 0,121 kg
• Výška: 14,200 cm
• Délka: 14,100 cm
• Šířka: 5,400 cm
• Kus – SAP EAN/UPC: 8718696173602
• Číslo materiálu (12NC): 915005805801
• Pouzdro – EAN/UPC: 8727900775051
• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 0,121 kg
• Čistá hmotnost: 0,090 kg
• Výška v systému SAP (kus): 14,200 cm
• Délka v systému SAP (kus): 14,100 cm
• Šířka v systému SAP (kus): 5,400 cm
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