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Oświetlenie LED
zapewniające komfort dla
oczu
Lampy Philips LED zapewniają światło komfortowe dla oczu.
Łatwość obsługi
• Łatwa instalacja
Efekt świetlny
• Równomierna dystrybucja światła
Najwyższa jakość
• Łatwe czyszczenie

8718699681036
Trwałość
• Duża trwałość – do 15 000 godzin

8718699681036

Zalety
Łatwa instalacja
Nigdy więcej problemów z instalacją.
Wystarczy zawiesić oprawę
oświetleniową na ścianie lub suficie i
gotowe.
Równomierna dystrybucja światła
Oświetlaj pomieszczenia
równomiernym i jednolitym światłem.

Łatwe czyszczenie
Gładkie i łatwo czyszczące się
materiały zapewniając elegancki
wygląd w całym domu.
Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża
żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: metal/plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A+
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 6,8 cm
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 225
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 600
• Barwa światła: 2700
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A+
• Źródło światła w zestawie: 6
• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: I – uziemienie

Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718699681036
• Waga netto: 0,200 kg
• Waga brutto: 0,390 kg
• Wysokość: 7,000 cm
• Długość: 24,900 cm
• Szerokość: 24,900 cm
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718699681036
• Numer seryjny (12NC): 915005777601
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718699681043
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,390
kg
• Waga netto: 0,200 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 7,000 cm
• Długość SAP (sztuka): 24,900 cm
• Szerokość SAP (sztuka): 24,900 cm
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