
Příjemné světlo LED,

které neunavuje oči
Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči.

Světelný efekt

• Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která

chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení.

Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou,

která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá

oči.

Jednoduše zážitek

• Snadná instalace

Světelný efekt

• Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

• Snadné čištění

Odolnost

• Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Stropní světlo

Funkční

Moire CL200

White

8719514431706



Přednosti

Technologie Interlaced Optics

Toto stropní svítidlo je vybaveno

technologií Interlaced Optics, která

chytře přerozděluje světlo, a tím
zlepšuje celkový zážitek z osvětlení.

Čočky tohoto svítidla se vyznačují

pyramidovou mikrostrukturou, která

světlo rozptyluje a rovnoměrně

distribuuje, takže méně namáhá oči.

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí

bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď

či strop, připojit a zapnout.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí

každou místnost.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže

váš domov bude stále vypadat skvěle

od podlahy až po strop.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje

životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového

ovladače: Ne

• Integrované LED: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ano

Charakteristika světla

• Index barevného podání (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Funkční

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 8 cm

• Délka: 49 cm

• Čistá hmotnost: 1,1 kg

• Šířka: 49 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Průměr: 490 mm

• Celkový světelný tok svítidla: 3600

• Barva světla: 2700

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Příkon žárovky: 36

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514431706

• Čistá hmotnost: 1,052 kg

• Hrubá hmotnost: 2,177 kg

• Výška: 52,200 cm

• Délka: 9,700 cm

• Šířka: 52,200 cm

• Číslo materiálu (12NC):

929003198001

8719514431706
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