PHILIPS
Funcțional
Spot încastrat
MESON
Alb

8718696173602

Lumină LED confortabilă,
plăcută ochilor
Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută
pentru confortul ochilor dvs.
Ușor de experimentat
• Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la creare unor instalații de iluminat
discrete și subtile.
Efect de lumină
• Lumină strălucitoare și uniformă
Siguranță
• Fără radiații UV dăunătoare
Montaj
• Balast integrat cu conector pentru instalare ușoară.
Rezistență
• Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

8718696173602

Repere
Adecvat pentru tavane joase Design
subțire
Lumină strălucitoare și uniformă
Lumina este clară și este distribuită
uniform în spațiul dvs. într-o manieră
fiabilă.
Fără radiații UV dăunătoare
Produsul este conceput pentru a
elimina orice radiații UV dăunătoare.

Balast integrat cu conector pentru
instalare ușoară.
Permite instalarea sigură și ușoară fără
să aveți nevoie de cunoștințe sau
cabluri.
Durată de viață îndelungată de până la
15.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește
durata de viață a produsului până la
15.000 de ore.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: plastic
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Telecomandă inclusă: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică: A+
Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime de tăiere: 12,5 cm
• Lățime de tăiere: 12,5 cm
• Înălțime: 4,7 cm
• Greutate netă: 0,121 kg
• Distanță de încastrare: 10,5 cm
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Diametru: 140
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 1300
• Culoare lumină: 4000
• Alimentare de la rețea: 220 V – 240 V
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A+
• Puterea becului inclus: 13
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696173602
• Greutate netă: 0,090 kg
• Greutate brută: 0,121 kg
• Înălțime: 14,200 cm
• Lungime: 14,100 cm
• Lățime: 5,400 cm
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696173602
• Număr material (12NC):
915005805801
• EAN/UPC – Cutie: 8727900775051
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,121 kg
• Greutate netă: 0,090 kg
• Greutate SAP (unitate): 14,200 cm
• Lungime SAP (unitate): 14,100 cm
• Lățime SAP (unitate): 5,400 cm
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