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8718699681135

Příjemné světlo LED šetrné
k vašim očím
Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.
Jednoduše zážitek
• Snadná instalace
Světelný efekt
• Rovnoměrné vyzařování světla
Špičková kvalita
• Snadné čištění
Odolnost
• Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

8718699681135

Přednosti
Snadná instalace
Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí
bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď
či strop, připojit a zapnout.

Snadné čištění
Hladké materiály se snadno čistí, takže
váš domov bude stále vypadat skvěle
od podlahy až po strop.

Rovnoměrné vyzařování světla
Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí
každou místnost.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin
Technologie Philips LED prodlužuje
životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: kov/plast
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Součástí je dálkové ovládání: Ne
Spotřeba elektrické energie
• Třída energetické účinnosti: A+
Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 6,8 cm
Technické údaje
• Životnost až: 15 000 h
• Průměr: 320
• Celkový světelný výkon svítidla: 1700
• Barva světla: 2700
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A+
• Žárovka v balení: 17
• Kód IP: IP20
• Třída ochrany: I – uzemnění
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Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718699681135
• Čistá hmotnost: 0,440 kg
• Hrubá hmotnost: 0,770 kg
• Výška: 7,000 cm
• Délka: 35,200 cm
• Šířka: 35,200 cm
• Kus – SAP EAN/UPC: 8718699681135
• Číslo materiálu (12NC): 915005778801
• Pouzdro – EAN/UPC: 8718699681142
• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 0,770 kg
• Čistá hmotnost: 0,440 kg
• Výška v systému SAP (kus): 7,000 cm
• Délka v systému SAP (kus): 35,200
cm
• Šířka v systému SAP (kus): 35,200 cm
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