PHILIPS
Функционални
Спот осветление за
вграждане
MESON
Бяло

8718696173664

Комфортна светодиодна
лампа, приятна за очите ви
Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина,
предназначена за комфорта на очите ви.
Лесно използване
• Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно
осветително тяло.
Светлинен ефект
• Ярка и равномерна светлина
Безопасност
• Без вредни ултравиолетови лъчи
Монтаж
• Вграден драйвер със съединител за лесна инсталация.
Издръжливост
• Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

8718696173664

Акценти
Подходяща за ниски тавани Тънък
дизайн
Ярка и равномерна светлина
Светлината е прозрачна и се
разпределя равномерно във вашето
пространство по надежден начин.
Без вредни ултравиолетови лъчи
Продуктът е проектиран да елиминира
всякакъв вид потенциално вредни
ултравиолетови лъчи.

Вграден драйвер със съединител за
лесна инсталация.
Осигурява безопасна и лесна
инсталация, нямате нужда от
специфични познания или окабеляване.
Дълъг експлоатационен срок до 15 000
часа
Светодиодната технология Philips
удължава живота на продукта до 15
000 часа

8718696173664

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: пластмаса
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Включено дистанционно управление:
Не
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+

Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696173664
• EAN/UPC - Калъф: 8727900775112
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,164 kg
• Нето тегло (на бройка): 0,127 kg
• SAP височина (на бройка): 16,600 cm
• SAP дължина (за бройка): 16,600 cm
• SAP Ширина (за бройка): 5,600 cm

Размери и тегло на продукта
• Дължина на контура: 15 cm
• Ширина на контура: 15 cm
• Височина: 4,7 cm
• Нето тегло: 0,18 kg
• Разстояние при монтаж: 10,5 cm
Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Диаметър: 165
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 1750
• Цвят на светлината: 4000
• Мрежово захранване: 220-240V
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Осветителното тяло е съвместимо с
лампи от клас: A+
• Включена мощност на лампата: 17
• IP код: IP20
• Клас на защита: Клас II
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