
Seadistage soovitud
meeleolu vaid
sõrmeliigutusega
Looge õige meeleolu iga kord. Vaid paar klõpsu

kaugjuhtimispuldile ja Philipsi kõik-ühes LED-laevalgusti annab

teile paindlikkuse ja mugavuse valida valgusseadistuste hulgast

igasse hetkesse sobiv.

Ümbritseva valguse efekt

• Pehme öövalgus

Parim kvaliteet

• EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis

• Seadistatav värvitemperatuur

• Teie mugavuse huvides on komplektis kaugjuhtimispult.

• Hea jõudlusega vastupidav hajuti ühtlaseks valgustuseks ja
pimestuse vähendamiseks.

• 4 eelseadistatud stseeni

• Automaatne väljalülitus 60 minuti järel

• Siduge ühe kaugjuhtimispuldiga korraga kuni 3 valgustit

Laevalgusti

Funktsionaalne

TOBA CL505

Valge

Juhtmevaba hämardus

8718699750633



Esiletõstetud tooted
Pehme öövalgus
Aidake teile kallitel inimestel uinuda
pehmes öövalguses.

EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna
paljud meist veedavad aega
siseruumides, on oma kodu õigesti
valgustamine olulisem kui kunagi
varem. Meie tooteid on katsetatud
rangete kriteeriumite osas, mis
puudutavad värelust, vilkumist,
pimestamist, värviedastust ja
hämardavat efekti, et vastata
EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-
pirnid ei anna mitte ainult mugavat
valgust, vaid säilitavad selle kogu
kasutusea jooksul, pakkudes püsivat
valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi
enam kui kümneks aastaks. Lülitage
valgusele, mis säästab teie silmi.
Silmad tänavad teid selle eest.

Seadistatav värvitemperatuur
Lülitage keskendumiseks sobivalt
kargelt valgelt valguselt lõõgastavale
soojale kollasele valgusele.

Teie mugavuse huvides on komplektis
kaugjuhtimispult.
Valige erinevat värvi valgused,
hämardustasemed ja kasutage
erinevaid eelseadistatud valguse
seadistusi.

Hea jõudlusega vastupidav hajuti
ühtlaseks valgustuseks ja pimestuse
vähendamiseks.
Hajuti hajutab pehme valguse ühtlaselt
kõigis ruumides.

4 eelseadistatud stseeni
Nautige erinevaid meeleolusid
mugavalt eelseadistatud
valgusstseenidega igaks olukorraks.

Automaatne väljalülitus 60 minuti
järel
Kui unerežiim on sees, lülitub valgus
automaatselt välja 60 minuti järel.
Enam pole aja keset ööd vaid tule
kustutamiseks üles tulla.

Siduge ühe kaugjuhtimispuldiga
korraga kuni 3 valgustit
Juhtige ruumi kõiki valgusteid ilma
püsti tõusmata selle võimsa ja nutika
kaugjuhtimispuldi abil.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil:
Jah

• Integreeritud LED: Jah

• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult:
Jah

• Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne

• Tüüp: Laevalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 8,5 cm

• Pikkus: 36,8 cm

• Kaal pakendita: 0,77 kg

• Laius: 36,8 cm

Hooldus

• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)

• Läbimõõt: 368 mm

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
2800

• Valguse värv: 2700-6500

• Toiteallikas: 220-240

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Komplekti kuulub elektrilamp: 23

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I klass

8718699750633



Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699750633

• Kaal pakendita: 0,700 kg

• Brutokaal: 1,020 kg

• Kõrgus: 9,500 cm

• Pikkus: 46,000 cm

• Laius: 46,000 cm

• Materjali number (12NC):
915005775031
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