Upotettava
kohdevalaisin
Toiminnollinen
MESON
Valkoinen

8718696173725

Miellyttävä LED-valo
hemmottelee silmiäsi
Philipsin LED-valaisimet antavat ennen kaikkea mukavuutta
ajatellen suunniteltua valoa.
Helppo kokea
• Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton
ja ympäristöön sulautuva valaisin.
Valotehoste
• Kirkas ja tasainen valo
Turvallisuus
• Ei haitallista UV-säteilyä
Asennus
• Integroitu liitäntälaite ja liitin helpottavat asennusta.
Kestävyys
• Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

8718696173725

Kohokohdat
Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut
malli
Kirkas ja tasainen valo
Valo on kirkas ja jakautuu tasaisesti
tilaan luotettavalla tavalla.

Integroitu liitäntälaite ja liitin
helpottavat asennusta.
Turvallinen ja vaivaton asennus, ei
edellytä aiempaa osaamista eikä
johtoja.

Ei haitallista UV-säteilyä
Tuote on suunniteltu estämään kaikki
mahdollisesti haitallinen UV-säteily.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia
Philipsin LED-tekniikka pidentää
tuotteen käyttöikään jopa 15 000
tuntiin.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: muovi
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: ei
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei
• Integroitu LED: Kyllä
• Mukana kauko-ohjain: ei
• Keskipiste: Kyllä
Valon ominaisuudet
• Keilakulma: 110 °
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Toiminnollinen
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 17,5 cm
• Aukon leveys: 17,5 cm
• Korkeus: 4,7 cm
• Pituus: 19 cm
• Nettopaino: 0,24 kg
• Upotussyvyys: 10,5 cm
• Leveys: 19 cm

Huolto
• Takuu: 1 vuotta
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Halkaisija: 190 mm
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2200
• Valon väri: 4000
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Yhteensopivat lamppuluokat: A+
• Mukana toimitettavan lampun teho:
21
• IP-koodi: IP20
• Turvallisuusluokka: Luokka II
Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696173725
• Nettopaino: 0,160 kg
• Bruttopaino: 0,234 kg
• Korkeus: 19,400 cm
• Pituus: 19,300 cm
• Leveys: 5,800 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
915005807001
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