PHILIPS
Funcțional
Lampă de plafon
CL253
Alb

8718699680534

Lumină cu detectare
mișcare pentru confort și
reducere suplimentară de
consum de energie
Sporiți confortul în timp ce reduceți consumul de energie. Lampa de
plafon Philips cu LED, cu detectare a mișcării, se aprinde și se stinge ușor
prin intermediul unui senzor, fapt care vă permite să intrați și să ieșiți din
cameră fără să mai fie nevoie să căutați întrerupătorul. Datorită razei largi
de detectare și tehnologiei LED cu aprindere instantanee, iluminatul din
locuința dvs. se activează numai atunci când aveți nevoie.

8718699680534
Ușor de experimentat
• Datorită senzorului de mișcare automat încorporat, acest corp de iluminat se aprinde
automat atunci când se apropie cineva.
• Instalare simplă
Calitate premium
• Eyecomfort
Rezistență
• Economie de energie
• Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

8718699680534

Repere
Senzor de mișcare integrat
Instalare simplă
Gata cu problemele de instalare. Nu
trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați
în siguranță pe perete sau de tavan și
să îl conectați la priză, iar corpul de
iluminat este pregătit să lumineze.

Eyecomfort
Economie de energie
Reduce consumul de energie – fapt
benefic pentru facturile dvs. și pentru
mediul înconjurător.

Durată de viață îndelungată de până la
15.000 de ore
Tehnologia cu LED Philips prelungește
durata de viață a produsului până la
15.000 de ore.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: sintetic și metal
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• LED integrat: Da
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică: A+

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718699680534
• EAN/UPC – Cutie: 8718699680541
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,540 kg
• Greutate netă (unitate): 0,420 kg
• Greutate SAP (unitate): 8,200 cm
• Lungime SAP (unitate): 30,000 cm
• Lățime SAP (unitate): 30,000 cm

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 8 cm
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Culoare lumină: 2700
• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• LED încorporat: Da
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A+
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: Clasa I
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