Wbudowany
reflektor punktowy
Funkcjonalność
MESON
White

8718696173725

Komfortowe oświetlenie
LED, które nie jest
męczące dla oczu
Oprawy LED Philips zapewniają światło komfortowe dla oczu.
Łatwość obsługi
• Doskonale nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami, tworząc
subtelne otoczenie świetlne.
Efekt świetlny
• Jasne i równomierne światło
Bezpieczeństwo
• Nie emituje szkodliwego promieniowania UV
Montaż
• Zintegrowany sterownik ze złączem do łatwej instalacji.
Trwałość
• Duża trwałość – do 15 000 godzin

8718696173725

Zalety
Odpowiedni do pomieszczeń z niskimi
sufitami Smukła konstrukcja
Jasne i równomierne światło
Światło jest jasne i równo rozsyłane po
całej przestrzeni.

Nie emituje szkodliwego
promieniowania UV
Produkt eliminuje wszelkie
potencjalnie niebezpieczne
promieniowanie UV.
Zintegrowany sterownik ze złączem
do łatwej instalacji.
Pozwala na bezpieczną i łatwą
instalację; nie wymagana jest do tego
żadna wiedza ani kable.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Tak
Właściwości światła
• Kąt rozsyłu światła: 110 °
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A+
Wymiary i waga produktu
• Długość otworu: 17,5 cm
• Szerokość otworu: 17,5 cm
• Wysokość: 4,7 cm
• Długość: 19 cm
• Waga netto: 0,24 kg
• Odległość od wgłębienia: 10,5 cm
• Szerokość: 19 cm

Serwis
• Gwarancja: 1 rok
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 190 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 2200
• Barwa światła: 4000
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A+
• Źródło światła w zestawie: 21
• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: Klasa II
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696173725
• Waga netto: 0,160 kg
• Waga brutto: 0,234 kg
• Wysokość: 19,400 cm
• Długość: 19,300 cm
• Szerokość: 5,800 cm
• Numer seryjny (12NC): 915005807001

Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża
żywotność produktu do 15 000 godzin.
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