Taklampa
Funktionell
CL550
White
Stegdimring

8718699680978

En armatur. Din
strömbrytare. Tre
ljusinställningar.
Skapa den rätta stämningen genom att ändra ljusstyrka. Philips
SceneSwitch LED-taklampa ger dig tre ljusstyrkor som är perfekta
för varje tillfälle. Kräver varken dimmer eller ytterligare installation allt du behöver är din befintliga strömbrytare.
Utformad för vardagsrum och sovrum
• Perfekt när du vill koppla av och umgås
Matcha din inredning
• Supersmidig utformning
Enkel att uppleva
• Armaturen ger dig friheten att anpassa utseendet så att det passar
din inredning och är perfekt att placera på väggen eller i taket.
• Enkel installation
Ljuseffekt
• Jämn ljusfördelning
Förstklassig kvalitet
• EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

8718699680978

Funktioner
Perfekt när du vill koppla av och
umgås
Vardagsrummet är hjärtat i de flesta
hem och den plats där familjen samlas
för att slappna av eller umgås med
gäster. Belysningen i vardagsrum och
sovrum måste vara flexibel och lätt att
justera beroende på användningen
under dagen. Om du noga placerar ut
ljuskällor och experimenterar med olika
lager ljus kan du skapa en rymlig
känsla och få rummet att kännas varmt
och inbjudande.

Anpassningsbar montering för väggar
eller tak
Enkel installation
Enklare installation. Fäst eller häng
säkert på väggen eller i taket, sätt i
kontakten, och armaturen klar att
tändas.
Jämn ljusfördelning
Ge dina rum en jämn belysning.

Supersmidig utformning
Den smala designen är perfekt för rum
med lågt innertak, och sitter tätt mot
ytan.

Specifikationer
Lampans egenskaper
• Avsedd användning: Inomhus

Service
• Garanti: 5 år

Design och finish
• Färg: vit
• Material: metall/plast

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 20 000 h
• Diameter: 300 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 1500
• Ljusfärg: 2700
• Nätström: 220-240
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
18
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass II

Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Nej
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
Ljusegenskaper
• Färgåtergivningsindex: 80
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
• Typ: Taklampa
Produktens mått och vikt
• Höjd: 2,3 cm
• Längd: 30 cm
• Nettovikt: 0,58 kg
• Bredd: 30 cm

Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718699680978
• Nettovikt: 0,540 kg
• Bruttovikt: 0,640 kg
• Höjd: 2,800 cm
• Längd: 30,000 cm
• Bredd: 29,500 cm
• Materialnummer (12NC):
915005776701

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.

8718699680978

Publiceringsdatum:
2023-01-07
Version: 0.611

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen
garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen
som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa
på användning av den här publikationen. Informationen i denna
dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och
utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har
avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

