Stropno svjetlo
Funkcionalno
CL200
Bijela

8718699681098

Ugodno LED svjetlo koje
je blago za vaše oči
LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za
ugodu očiju.
Jednostavnost doživljaja
• Lako postavljanje
Svjetlosni efekt
• Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Vrhunska kvaliteta
• Jednostavno za čišćenje
Trajnost
• Dug radni vijek, do 15.000 sati

8718699681098

Istaknute znač.
Lako postavljanje
Bez gnjavaže prilikom montiranja.
Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili
strop i uključite i rasvjetno je tijelo
spremno za rad.
Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Osvijetlite svoje prostorije
jednakomjernim i ujednačenim
osvjetljenjem.

Jednostavno za čišćenje
Uz materijale koji su glatki i jednostavni
za čišćenje vaš će dom od poda do
stropa uvijek izgledati privlačno.
Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips
produžuje radni vijek proizvoda do
15.000 sati.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijela
• Materijal: metal/plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Značajke svjetla
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80
Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
• Vrsta: Stropno svjetlo
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 6,8 cm
• Dužina: 25 cm
• Neto težina: 0,26 kg
• Širina: 25 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina

Datum izdavanja:
2021-11-14
Verzija: 0.410

Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Promjer: 250 mm
• Ukupna izlazna snaga rasvjetnog
tijela u lumenima: 1000
• Boja svjetla: 2700
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa
žaruljama klase: A+
• Snaga žarulje u kompletu: 10
• IP šifra: IP20
• Klasa zaštite: I. klasa
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod:
8718699681098
• Neto težina: 0,220 kg
• Bruto težina: 0,410 kg
• Visina: 7,000 cm
• Dužina: 28,000 cm
• Širina: 28,000 cm
• Broj materijala: (12 NC): 915005778201
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