
Soovitud meeleolu
loomine on teie
käeulatuses
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.

Lihtne kogemus

• Lihtne paigaldamine ilma juhtmeid vedamata.

Valgusefekt

• Ühtlane valguse jaotumine

Parim kvaliteet

• EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis

• Seadistatav värvitemperatuur

• Hämardatav

• 4 eelseadistatud stseeni

• Kaugjuhtimispult võimaldab valgusseadistusi lihtsasti muuta kuni
10 m kauguselt.

Laevalgusti

Funktsionaalne

CL800

pruun

Hämar
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Kestvus

• Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
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Esiletõstetud tooted
Kerge paigaldada
Ühtlane valguse jaotumine
Valgustage ruume ühtlaselt.

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.

Hämardatav
Võimaldab teil muuta õhustikku,
vähendades LED-i eredust eredalt
valgelt valguselt hubasele hämarale
valgusele – täpselt nagu tavapäraste
lampide korral.

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

Kaugjuhtimispult võimaldab
valgusseadistusi lihtsasti muuta kuni
10 m kauguselt.
Selle kaugjuhtimispuldiga lülitage
valgus sisse või välja või muutke
eredust ja värvi kuni 10 m kauguselt.

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

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: pruun

• 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:
Elu- ja magamistuba

• Tüüp: Laevalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 9 cm

• Pikkus: 55 cm

• Kaal pakendita: 3,7 kg

• Laius: 55 cm

Hooldus

• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
4300

• Valguse värv: 2700-6500

• Toiteallikas: 220-240

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Komplekti kuulub elektrilamp: 32

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I klass
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Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696173831

• Kaal pakendita: 3,700 kg

• Brutokaal: 5,030 kg

• Kõrgus: 58,000 cm

• Pikkus: 58,000 cm

• Laius: 12,500 cm

• Materjali number (12NC):
915005810201

8718696173831

Väljalaske kuupäev:
2022-10-01
Versioon: 0.471

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et
siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis
on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei
ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või
lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid.

www.lighting.philips.com


