Uvučeno
reflektorsko svjetlo
Funkcionalan
MESON
Bijelo

8718696173671

Ugodno LED svjetlo koje
je blago za vaše oči
LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za
ugodu očiju.
Jednostavnost doživljaja
• Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu
ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.
Svjetlosni efekt
• Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno svjetlo
Sigurnost
• Nema štetnog UV zračenja
Montaža
• Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno
postavljanje.
Trajnost
• Dug radni vijek, do 15.000 sati

8718696173671

Istaknute znač.
Prikladno za niske stropove Tanak
dizajn
Jarko i ravnomjerno raspodijeljeno
svjetlo
Svjetlost je jasna i ravnomjerno
raspoređena u vašem prostoru na
ovisno o uvjetima.

Nema štetnog UV zračenja
Proizvod je dizajniran za uklanjanje
svake mogućnosti štetnog UV zračenja.
Ugrađeni upravljački program s
priključkom za jednostavno
postavljanje.
Omogućuje sigurno i jednostavno
postavljanje za koje nije potrebno
znanje ni povezivanje žica.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Značajke svjetla
• Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80
Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalan
Potrošnja energije
• Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Dimenzije i masa proizvoda
• Dužina proreza: 15 cm
• Širina proreza: 15 cm
• Visina: 4,7 cm
• Dužina: 16,5 cm
• Neto težina: 0,18 kg
• Uvučeni dio: 10,5 cm
• Širina: 16,5 cm

Servis
• Jamstvo: 1 godina
Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Promjer: 165 mm
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
1750
• Boja svjetla: 6500
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa
žaruljama klase: A+
• Snaga žarulje u kompletu: 17
• IP šifra: IP20
• Klasa zaštite: II. klasa
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod: 8718696173671
• Neto težina: 0,127 kg
• Bruto težina: 0,164 kg
• Visina: 16,600 cm
• Dužina: 16,600 cm
• Širina: 5,600 cm
• Broj materijala: (12 NC):
915005806501

Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips
produžuje radni vijek proizvoda do
15.000 sati.
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