Taklampa
Funktionell
CL200
White

8718699681050

Behagligt LED-ljus som
är skonsamt för ögonen
Philips LED-armaturer ger ifrån sig ett ljus som är skonsamt för
ögonen.
Enkel att uppleva
• Enkel installation
Ljuseffekt
• Jämn ljusfördelning
Förstklassig kvalitet
• Enkelt att rengöra
Hållbarhet
• Lång livstid, upp till 15 000 timmar

8718699681050

Funktioner
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.

Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.

Enkelt att rengöra
Smidiga material som är lätta att
rengöra innebär att ditt hem alltid ser
prydligt ut – från golv till tak.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: metall/plast
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
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
Produktens mått och vikt
• Höjd: 6,8 cm
• Längd: 22,5 cm
• Nettovikt: 0,25 kg
• Bredd: 22,5 cm

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Diameter: 225 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 640
• Ljusfärg: 4000
• Nätström: 220-240
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A+
• Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
6
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass I
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718699681050
• Nettovikt: 0,200 kg
• Bruttovikt: 0,390 kg
• Höjd: 7,000 cm
• Längd: 24,900 cm
• Bredd: 24,900 cm
• Materialnummer (12NC):
915005777701

Service
• Garanti: 5 år
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