
Mugav LED-valgusti,
mis ei väsita silmi
Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie

silmade mugavusele mõeldes.

Lihtne kogemus

• Kerge paigaldada

Valgusefekt

• Ühtlane valguse jaotumine

Parim kvaliteet

• Lihtne puhastamine

Kestvus

• Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Laevalgusti

Funktsionaalne

CL200

Valge

8718699681135



Esiletõstetud tooted
Kerge paigaldada
Paigaldamisega pole enam sekeldusi.
Kinnitage või riputage see kindlalt
seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku
ning valgusti ongi valmis valgustama.

Ühtlane valguse jaotumine
Valgustage ruume ühtlaselt.

Lihtne puhastamine
Siledad ja kergesti puhastatavad
materjalid tähendavad, et teie kodu
näeb alati põrandast laeni kena välja.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei

• Integreeritud LED: Jah

• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

• Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne

• Tüüp: Laevalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 6,8 cm

• Pikkus: 32 cm

• Kaal pakendita: 0,39 kg

• Laius: 32 cm

Hooldus

• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)

• Läbimõõt: 320 mm

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1700

• Valguse värv: 2700

• Toiteallikas: 220-240

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+

• Komplekti kuulub elektrilamp: 17

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699681135

• Kaal pakendita: 0,440 kg

• Brutokaal: 0,770 kg

• Kõrgus: 7,000 cm

• Pikkus: 35,200 cm

• Laius: 35,200 cm

• Materjali number (12NC):
915005778801

8718699681135
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