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8718699680534

Lampa med rörelsesensor
för bekvämlighet och extra
låg energiförbrukning
Förbättra bekvämlighet och spara energi. Philips LED-taklampa med
rörelsesensor slås enkelt på och av med en sensor, vilket innebär att du
kan gå in eller ut ur rum utan att behöva famla efter en strömbrytare.
Lampans stora detekteringsområde och LED-teknik med ögonblicklig
tändning betyder att ditt hems belysning bara är på när du behöver den.
Enkel att uppleva
• Tack vare den inbyggda automatiska rörelsesensorn tänds denna armatur automatiskt
när människor går förbi.
• Enkel installation

8718699680534
Förstklassig kvalitet
• EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen
Hållbarhet
• Energibesparande
• Lång livstid, upp till 15 000 timmar

8718699680534

Funktioner
Inbyggd rörelsesensor
Enkel installation
Enklare installation. Fäst eller häng
säkert på väggen eller i taket, sätt i
kontakten, och armaturen klar att
tändas.

Energibesparande
Sparar energi - bra för din ekonomi och
miljön.
Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Eyecomfort
Dålig belysning är ansträngande för
ögonen. Många av oss tillbringar
mycket tid inomhus, så det är viktigare
än någonsin med bra belysning
hemma. Våra produkter uppfyller
stränga testkriterier, till exempel
effekter av flimmer, stroboskop,
bländning, färgåtergivning och dimring,
för att garantera att de följer våra
EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från
Philips ger inte bara ett behagligt ljus
för stunden, de fortsätter att göra det
under hela livslängden med en
konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg
under mer än ett decennium. Byt till
ljus som är behagligt för ögonen. Dina
ögon kommer att tacka dig.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: syntetmaterial och metall
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Integrerad LED-belysning: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A+
Produktens mått och vikt
• Höjd: 8 cm

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Ljusfärg: 2700
• Nätström: Intervall 220–240 V
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A+
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass I

8718699680534
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718699680534
• Nettovikt: 0,420 kg
• Bruttovikt: 0,540 kg
• Höjd: 8,200 cm
• Längd: 30,000 cm
• Bredd: 30,000 cm
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718699680534
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• Materialnummer (12NC):
929002215901
• EAN/UPC - Hölje: 8718699680541
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,540 kg
• Nettovikt: 0,420 kg
• SAP-höjd (per del): 8,200 cm
• SAP-längd (per del): 30,000 cm
• SAP-bredd (per del): 30,000 cm
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