Vgradni reflektor
Funkcionalno
MESON
Bela

8718696173664

Prijetna svetloba LED, ki
je prijazna do oči.
Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje
vaših oči.
Preprosta uporaba
• Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z
nizkimi stropi.
Svetlobni učinek
• Močna in enakomerna svetloba
Varnost
• Brez škodljivega sevanja UV
Montaža
• Za enostavno montažo je vgrajen gonilnik s priključkom.
Trpežnost
• Dolga življenjska doba do 15.000 ur

8718696173664

Značilnosti
Primerno za nizke strope Tanka oblika
Močna in enakomerna svetloba
Svetloba je jasna in na ustrezen način
enakomerno porazdeljena v prostoru.

Za enostavno montažo je vgrajen
gonilnik s priključkom.
Omogoča varno in enostavno montažo,
za katero ne potrebujete znanja ali
ožičenja.

Brez škodljivega sevanja UV
Izdelek je zasnovan tako, da prepreči
morebitno škodljivo sevanje UV.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Da
Svetlobne značilnosti
• Kot snopa: 110 stopinj
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• Tip: Navzdol usmerjena svetilka
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): A+
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina odprtine za izrez: 15 cm
• Širina odprtine za izrez: 15 cm
• Višina: 4,7 cm
• Dolžina: 16,5 cm
• Neto teža: 0,18 kg
• Dolžina vgradnega dela: 10,5 cm
• Širina: 16,5 cm

Vzdrževanje
• Garancija: 1 leto
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Premer: 165 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1750
• Barva svetlobe: 4000
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
A+
• Moč priložene sijalke: 17
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: Razred II
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696173664
• Neto teža: 0,127 kg
• Bruto teža: 0,164 kg
• Višina: 16,600 cm
• Dolžina: 16,600 cm
• Širina: 5,600 cm
• Številka materiala (12NC):
915005806401

Dolga življenjska doba do 15.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko
dobo vašega izdelka podaljša na do
15.000 ur.
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