Corpuri de iluminat
pentru exterior
Corpuri de iluminat pentru
exterior
SuperSlim
Alb
Lampă de plafon

8719514417953

O instalație de iluminat.
Întrerupătorul
dumneavoastră. Trei
setări de lumină.
Creați atmosfera perfectă prin schimbarea luminozității. Lampa de
plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucurați
de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare
moment. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară
– aveți nevoie doar de întrerupătorul existent.
Efect de lumină
• Oferă o lumină albă strălucitoare
Soluții de iluminat durabile
• Economie de energie
• Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED
Aduceți designul în grădina dvs.
• Alegeți lămpile de tavan pentru exterior
Concepută pentru camera de zi și dormitor
• Materiale de calitate înaltă

8719514417953

Repere
Calitate superioară a luminii
Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la
Philips economisește energie în
comparație cu sursele de lumină
tradiționale, ajutându-vă să economisiți
bani la facturile de energie și să
contribuiți la protejarea mediului.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanția standard de 2 ani
pentru lampă, Philips oferă o garanție
de 5 ani pentru sistemul LED, adică
modulul și driverul LED.

Alegeți lămpile de tavan
Valorificați la maximum spațiul exterior
cu această lampă de tavan, perfectă
pentru a vă lumina poarta casei sau
terasa.
Materiale de calitate înaltă
Această lampă este sculptată din
modele stratificate cu materiale de
înaltă calitate și cu finisaje superioare.
Acestea asigură un produs rezistent și
durabil, care îți va îmbunătăți locuința
pentru mulți ani de acum înainte.
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Specificaţii
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Spot reglabil: Nu
• Anti rugină și anti praf: Da
• Montare click!FIX: Da
• compatibilă cu toate variatoarele: Nu
• Compatibil cu majoritatea
variatoarelor: Nu
• Senzor pentru noapte și zi: Nu
• Fascicul luminos definit: Da
• Efect de lumină difuză: Da
• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
• Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Nu
• FFP - Frustration Free Pack (Pachet
fără bătăi de cap): Nu
• Complet rezistent la apă: Da
• LED integrat: Da
• Senzor de mișcare și de noapte și zi:
Nu
• Senzor de mișcare: Nu
• Portabil: Nu
• Telecomandă inclusă: Nu
• Se rotește liber în orice direcție: Nu
• Energie solară: Nu
• Cap rabatabil (sus-jos): Nu
• Ștecăr pentru Marea Britanie inclus:
Nu
• Încărcare USB: Nu
• Lumină WarmGlow cu reglarea
intensității: Nu
• Lumină caldă albă: Da
• Rezistent la apă: Da
• Piesă centrală: Da
• Piesă centrală: Da
Grădină
• Grădină: Curtea din față

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de plafon
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 2,3 cm
• Lungime: 25 cm
• Greutate netă: 0,47 kg
• Lățime: 25 cm
Service
• Garanție: 5 ani
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 20.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 1300
• Culoare lumină: 2700
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• Cod IP: IP54
• Clasa de protecție: Clasa II
• Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514417953
• Greutate netă: 0,470 kg
• Greutate brută: 0,542 kg
• Înălțime: 25,000 cm
• Lungime: 2,800 cm
• Lățime: 24,500 cm
• Număr material (12NC): 929003191201

Caracteristicile fotometrice
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
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