
Jauki šviesos diodų
šviesa, kuri nevargina
akių
„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų

akių.

Paprasta išbandyti

• Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir
nekrenta į akis.

Šviesos efektas

• Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Sauga

• Be kenksmingų UV spindulių

Tvirtinimas

• Integruotas valdiklis su jungtimi, kad būtų paprasta įrengti.

Ilgaamžiškumas

• Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Downlight“

Praktiškas

„MESON“

Balta

8718696173664



Ypatybės
Tinka žemoms luboms Konstrukcija
Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu
Norėdami iš tikrųjų apšviesti savo
patalpas, pasirinkite šią vienodo
paskirstymo šviesą, kuri tolygiai
skleidžia šviesą erdvėje.

Be kenksmingų UV spindulių
Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai
neskleistų žalingų UV spindulių.

Integruotas valdiklis su jungtimi, kad
būtų paprasta įrengti.
Saugus ir paprastas įrengimas,
nereikalingas specialių žinių ar laidų
montavimo.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000
valandų
„Philips“ šviesos diodų technologija
pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki
15 000 valandų.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila

• Spalva: balta

• Medžiaga: plastikas

Papildoma funkcija / priedas

• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne

• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne

• Integruota LED: Taip

• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne

• Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

• Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis
(-iai)

• Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

• Sukurta specialiai: Praktiškas

• Tipas: „Downlight“

Energijos sąnaudos

• Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A
+

Gaminio matmenys ir svoris

• Mažesnis ilgis: 15 cm

• Mažesnis plotis: 15 cm

• Aukštis: 4,7 cm

• Ilgis: 17,01 cm

• Grynas svoris: 0,131 kg

• Įleidimo gylis: 10,5 cm

• Plotis: 17,01 cm

Techninė priežiūra

• Garantija: 1 metai

Techniniai duomenys

• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.

• Skersmuo: 170,1 mm

• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 1300

• Šviesos spalva: 4000

• Elektros energija: 220-240

• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne

• LED: Taip

• Integruotas LED: Taip

• Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios
(-ių) klasė: A+

• Pridėtos lemputės galia vatais: 16.5

• IP kodas: IP20

• Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

• EAN/UPC – gaminys: 8718696173664

• Grynas svoris: 0,127 kg

• Grynasis svoris: 0,164 kg

• Aukštis: 16,600 cm

• Ilgis: 16,600 cm

• Plotis: 5,600 cm

• Medžiagos numeris (12NC):
915005806401
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