
Patīkama un acis
saudzējoša LED gaisma
Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Viegli piedzīvot

• Ideāli piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem, jo
gaismeklis ir neuzkrītošs.

Gaismas efekts

• Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma

Drošība

• Bez kaitīgā UV starojuma

Uzstādīšana

• Integrēts draiveris ar savienotāju, ko var vienkārši uzstādīt.

Izturība

• Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Griestu lampa

Funkcionāls

MESON

Balts

8718699759162



Izceltie produkti
Piemērots izmantošanai telpās ar
zemiem griestiem Smalks dizains
Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma
Lai patiesi apgaismotu savas mājas
istabas, izvēlieties šo gaismekli, kas
vienmērīgi izkliedēs gaismu visā telpā.

Bez kaitīgā UV starojuma
Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu
nekāda iespējami bīstama UV
starojuma.

Integrēts draiveris ar savienotāju, ko
var vienkārši uzstādīt.
Uzstādīšanu var veikt droši un
vienkārši, tam nav nepieciešamas
īpašas zināšanas vai vadi.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz
15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina
izstrādājuma kalpošanas laiku līdz
15 000 stundām.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Regulējama gaismekļa galva: Nē

• Aptumšojama ar tālvadību: Nē

• Iebūvēta gaismas diode: Jā

• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē

• Centrālā daļa: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

• Gaismas krišanas leņķis: 110 °

• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

• Radīts tieši: Funkcionāls

• Tips: Griestu lampa

Produkta izmēri un svars

• Izgriezuma garums: 20 cm

• Izgriezuma platums: 20 cm

• Augstums: 4,7 cm

• Garums: 21,5 cm

• Neto svars: 0,22 kg

• Nišas iegrime: 10,5 cm

• Platums: 21,5 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas

• Diametrs: 215 mm

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 1820

• Gaismas krāsa: 4000

• Elektrotīkla strāva: 220-240

• Aptumšojams gaismeklis: Nē

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Jā

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 23.5

• IP kods: IP 20

• Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699759162

• Neto svars: 0,430 kg

• Bruto svars: 0,525 kg

• Augstums: 22,000 cm

• Garums: 22,000 cm

• Platums: 10,500 cm

• Materiāla numurs (12NC):
915005807302
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