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LED-világítás, amely
kellemes a szemnek
A Philips LED-es lámpatesteket úgy tervezték, hogy a szemnek kellemes
világítást nyújtsanak.
Egyszerűen használható
• Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.
Fényhatás
• Ragyogó és egyenletes fény
Biztonság
• Káros UV-sugárzás nélkül
Rögzítés
• Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.
Tartósság
• Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
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Fénypontok
Alacsony mennyezethet megfelelő
Vékony kialakítás
Ragyogó és egyenletes fény
Tiszta fény, amely egyenletesen oszlik
el a szobában.

Beépített előtét csatlakozóval az
egyszerű felszereléshez.
A biztonságos és egyszerű felszerelés
garantált, nem szükséges érteni a
kábelezéshez.

Káros UV-sugárzás nélkül
A termék semmilyen káros UVsugárzást nem bocsát ki.

Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
A Philips LED-technológia a termék
élettartamát akár 15 000 órára is
meghosszabbítja.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Tartozék távvezérlő: Nem
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
A termék méretei és tömege
• Kivágás hossza: 15 cm
• Kivágás szélessége: 15 cm
• Magasság: 4,7 cm
• Nettó tömeg: 0,18 kg
• Süllyesztett távolság: 10,5 cm
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• Átmérő: 165
• A lámpa teljes fényárama: 1600
• Színhőmérséklet: 3000
• Hálózati tápellátás: 220–240 V
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• A lámpa a következő energiaosztályú
izzóval/izzókkal kompatibilis:: A+
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 17
• IP-kód: IP20
• Védelmi osztály: Class II

Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696173657
• Nettó tömeg: 0,127 kg
• Bruttó tömeg: 0,164 kg
• Magasság: 16,600 cm
• Hosszúság: 16,600 cm
• Szélesség: 5,600 cm
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696173657
• Anyagszám (12NC): 915005806301
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8727900775105
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
0,164 kg
• Nettó tömeg: 0,127 kg
• SAP magasság (darabonként): 16,600
cm
• SAP hossz (darabonként): 16,600 cm
• SAP szélesség (darabonként): 5,600
cm
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