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Luz LED confortável para
os olhos
As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos
seus olhos.
Fácil de experimentar
• Instalação fácil
Efeito de luz
• Distribuição uniforme da luz
Alta qualidade
• Fácil de limpar
Duração
• Vida útil longa até 15.000 horas

8718699681159

Destaques
Instalação fácil
Uma instalação sem problemas. Basta
fixar ou pendurar com segurança na
parede ou no teto e ligar para a
luminária fica pronta a ligar.
Distribuição uniforme da luz
Ilumine de um lado ao outro das
divisões de maneira homogénea e
uniforme.

Fácil de limpar
Os materiais regulares e fáceis de
limpar permitem que a sua casa esteja
sempre atrativa, desde o chão ao teto.
Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a
vida útil do seu produto até 15.000
horas.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal/plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A+
Dimensões e peso do produto
• Altura: 6,8 cm

Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 320
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1900
• Cor da luz: 4000 K
• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A+
• Potência da lâmpada incluída: 17
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718699681159
• EAN/UPC – Caixa: 8718699681166
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,770 kg
• Peso líquido (peça): 0,440 kg
• Altura SAP (peça): 7,000 cm
• Comprimento SAP (peça): 35,200 cm
• Largura SAP (peça): 35,200 cm
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