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Nezbytné osvětlení pro
zářivý domov
Stropní LED svítidlo Philips Essential Mauve v bílém provedení a

s jednoduchým designem vytvoří v místnosti rovnoměrné měkké světlo

díky integrované diodě LED s dlouhou životností a kvalitním syntetickým

stínidlem.

Snadné použití

• Hladký povrch pro snadné čištění

Světelný efekt

• Rovnoměrná distribuce světla

Udržitelné řešení osvětlení

• Extrémně dlouhá životnost

Šetřící energii

• 80% úspora energie ve srovnání s tradičními světelnými zdroji

• Vestavěná LED jako součást systému

• 80% úspora energie



Přednosti
Snadná údržba

Rovnoměrná distribuce světla

Extrémně dlouhá životnost

Extrémně dlouhá životnost se
spolehlivým výkonem. Základem
svítidla Philips SmartSpot jsou vysoce
výkonné diody LED, které vydrží až
20 000 hodin a poskytují ten nejlepší
světelný výkon.

80% úspora energie

Ušetří až 80 % energie ve srovnání se
standardní žárovkou. Zaplatí se a šetří
peníze rok co rok. Snižte svůj účet za
energii a začněte okamžitě šetřit.

Integrovaný LED světelný zdroj

Světelný zdroj, kterému můžete
důvěřovat. S integrovaným světelným
zdrojem LED se nebudete muset starat
o údržbu nebo výměnu žárovky
a doma budete mít dokonalé světelné
prostředí.

80% úspora energie

Až 80% úspora energie ve srovnání se
standardní žárovkou.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: syntetická látka

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Současný

• Typ: Stropní světlo

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 10,6 cm

• Délka: 40,4 cm

• Čistá hmotnost: 0,780 kg

• Šířka: 40,4 cm

Servis

• Záruka: 5 let
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Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Celkový světelný výstup svítidla:
2000 lm

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Počet žárovek: 4

• Žárovka v balení: 5 W

• Maximální příkon náhradní žárovky:
5.5 W

• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12,5 mm, není
voděodolné

• Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

• Kus – SAP EAN/UPC: 8718696153215

• Pouzdro – EAN/UPC: 8718696224410

• Výška: 44,6 cm

• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 1,260 kg

• Hmotnost: 1,260 kg

• Čistá hmotnost (kus): 0,780 kg

• Výška v systému SAP (kus): 446,000
mm

• Délka v systému SAP (kus): 114,000
mm

• Šířka v systému SAP (kus): 439,000
mm

• Šířka: 11,4 cm

• Délka: 43,9 cm
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