Zapustené bodové
svietidlo
Funkčné osvetlenie
MESON
Biela
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Príjemné LED svetlo,
ktoré je šetrné k vašim
očiam
Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie
vašich očí.
Jednoduchá obsluha
• Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné
upevnenie.
Svetelný efekt
• Žiarivé a rovnomerné svetlo
Bezpečnosť
• Žiadne škodlivé UV žiarenie
Montáž
• Integrovaný ovládač s konektorom pre jednoduchú montáž
Životnosť
• Dlhá životnosť až 15 000 hodín
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Hlavné prvky
Vhodné pre nízke stropy Štíhly dizajn
Žiarivé a rovnomerné svetlo
Svetlo je jasné a spoľahlivým
spôsobom rovnomerne rozložené v
priestore.

Integrovaný ovládač s konektorom pre
jednoduchú montáž
Umožňuje bezpečnú a jednoduchú
montáž bez nutnosti znalostí alebo
káblov.

Žiadne škodlivé UV žiarenie
Výrobok je navrhnutý tak, aby
odstraňoval akékoľvek potenciálne
škodlivé UV žiarenie.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín
LED technológia Philips predĺži
životnosť vášho výrobku až na 15 000
hodín.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: plast
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: áno
Vlastnosti svetla
• Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie
Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti: A+
Rozmery a hmotnosť výrobku
• Dĺžka výrezu: 17,5 cm
• Šírka výrezu: 17,5 cm
• Výška: 4,7 cm
• Dĺžka: 19 cm
• Netto hmotnosť: 0,24 kg
• Zapustená vzdialenosť: 10,5 cm
• Šírka: 19 cm

Servis
• Záruka: 1 rok
Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Priemer: 190 mm
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
2200
• Farba svetla: 6500
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou
(žiarovkami) triedy: A+
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 21
• Kód IP: IP20
• Trieda ochrany: Trieda II
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718696173732
• Netto hmotnosť: 0,160 kg
• Brutto hmotnosť: 0,234 kg
• Výška: 19,400 cm
• Dĺžka: 19,300 cm
• Šírka: 5,800 cm
• Materiál krytu (12NC): 915005807101
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