PHILIPS
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ENNEPER recessed
grey 1xNW 230V
MESON
Hvid

8718696173657

Behageligt LED lys som
skåner øjnene
Philips LED-armaturer udsender et lys, der er designet til dine øjnes
velbehag.
Nem at benytte
• Ideel til værelser med lave lofter og er diskret og uforstyrrende.
Lyseffekt
• Klart og ensartet lys
Sikkerhed
• Ingen skadelig UV-stråling
Montering
• Indbygget driver med internetforbindelse, gør installationen nem.
Holdbarhed
• Lang levetid op til 15.000 timer

8718696173657

Vigtigste nyheder
Velegnet til lave lofter Slankt design
Klart og ensartet lys
Lyset er klart og fordeles ensartet i
området.
Ingen skadelig UV-stråling
Produktet er designet til at eliminere
potentiel generende UV-stråling.

Indbygget driver med
internetforbindelse, gør installationen
nem.
Giver nem og sikker installation uden
krav om viden eller ekstra ledninger.
Lang levetid op til 15.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine
produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: plast
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Fjernbetjening medfølger: Nej
Strømforbrug
• Energimærke: A+
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 15 cm
• Udskæringsbredde: 15 cm
• Højde: 4,7 cm
• Nettovægt: 0,18 kg
• Indbygget afstand: 10,5 cm
Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 15.000 t
• Diameter: 165
• Samlet lysudbytte fra lampe: 1600
• Lysfarve: 3000
• Lysnet: 220-240 V
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Lamper er kompatible med pære(r) i
klasse: A+
• Pære med wattforbrug medfølger: 17
• IP-kode: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696173657
• Nettovægt: 0,127 kg
• Bruttovægt: 0,164 kg
• Højde: 16,600 cm
• Længde: 16,600 cm
• Bredde: 5,600 cm
• SAP EAN/UPC – del: 8718696173657
• Materiale nummer (12NC):
915005806301
• EAN/UPC – kasse: 8727900775105
• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,164 kg
• Nettovægt: 0,127 kg
• SAP-højde (del): 16,600 cm
• SAP-længde (del): 16,600 cm
• SAP-bredde (del): 5,600 cm
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