Griestu lampa
Funkcionāls
CL251
Balts

8718699680619

Patīkama un acis
saudzējoša LED gaisma
Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.
Viegli piedzīvot
• Vienkārša uzstādīšana
Drošība
• Mitrumizturīgs
Izcila kvalitāte
• EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
• Vienkārša tīrīšana
Izturība
• Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

8718699680619

Izceltie produkti
Vienkārša uzstādīšana
Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam
vienkārši. Stingri piestipriniet vai
piekariniet pie sienas vai griestiem,
iespraudiet kontaktligzdā
kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs
lietošanai.
Mitrumizturīgs
Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci
varat droši izmantot vannasistabās,
virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur
iespējams mitrums.

Komforts acīm
Sliktas kvalitātes apgaismojums var
veicināt acu nogurumu. Daudzi no
mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši
svarīgi nodrošināt savās mājās
atbilstošu apgaismojumu. Mūsu
izstrādājumiem tiek piemēroti strikti
pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz
mirgoņu, stroboskopisko efektu,
atspulgu, krāsu atveidi un krāsas
maiņas efektu, lai nodrošinātu to
atbilstību EyeComfort prasībām. Philips
LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu
gaismu, bet arī saglabā to visā
darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit
gadus nodrošinot nemainīgu gaismas

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Jā
Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 8,1 cm
• Garums: 25 cm
• Neto svars: 0,22 kg
• Platums: 25 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Diametrs: 250 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1050
• Gaismas krāsa: 4000
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A+
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 10
• IP kods: IP 44
• Aizsardzības klase: II klase

kvalitāti, izstarošanu un krāsas.
Izmantojiet acīm tīkamu
apgaismojumu. Jūsu acis jums par to
pateiksies.
Vienkārša tīrīšana
Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē,
ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz
griestiem.
Ilgs kalpošanas laiks – līdz
15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina
izstrādājuma kalpošanas laiku līdz
15 000 stundām.

8718699680619
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Radīts tieši: Funkcionāls
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699680619
• Garantija: 5 gadi
• Neto svars: 0,180 kg
• Materiāls: metāla/plastmasa
• Bruto svars: 0,389 kg
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
• Tips: Griestu lampa
• Augstums: 27,500 cm
• Augstums: 8,1 cm
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Garums: 27,500 cm
• Platums: 8,000 cm
• Materiāla numurs (12NC):
929002209501
• Garums: 25 cm
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• Neto svars: 0,22 kg
• Platums: 25 cm
• Diametrs: 250 mm
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1050
• Gaismas krāsa: 4000
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A+
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 10
• IP kods: IP 44
• Aizsardzības klase: II klase
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Jā
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