
Čím víc ho ztlumíte, tím
je hřejivější
Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co

zrovna děláte. Bodová svítidla LED Philips WarmGlow můžete

plynule ztlumit na požadovanou úroveň – od jasného funkčního

světla po přívětivou teplou záři. Čím více světlo ztlumíte, tím je

teplejší.

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

• Získejte vysoce kvalitní světlo LED, které je energeticky úsporné

• Životnost světelného zdroje je až 30 let užívání

• Okamžitá jasnost po zapnutí

• Vysoký světelný výkon – 500 lumenů

• Navrženo pro pohodlí vašich očí

• Integrované světlo LED

• Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku

Všestranné osvětlení pro každý okamžik vašeho dne

• Změna atmosféry pouhým otočením stmívače

Špičkový design pro optimální světelný efekt

• Kvalitní materiál s dlouhou životností

• Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení

• Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu

Jednoduché
bodové svítidlo Box

WarmGlow LED

Teplé stmívatelné světlo

WarmGlow

Ideální k vytvoření dokonalé

atmosféry

Jemné světlo LED, neunavuje

oči

Vysoce kvalitní materiály
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Přednosti
Úsporné světlo LED
Osvětlení využívající LED ušetří až 80 %
energie oproti tradičnímu osvětlení se
stejným světelným výkonem. Koupíte-
li si žárovku Philips LED, začnete šetřit
peníze ihned. Každý světelný zdroj,
který nahradíte světlem LED, znamená
okamžité snížení účtu za elektřinu.

Životnost až 30 let
Světla LED vydrží déle, a proto není
nutné světelný zdroj často vyměňovat.
Tím se podstatně snižuje množství
odpadu, současně to ale
v dlouhodobém horizontu znamená
další finanční úsporu.

Okamžitý jas
U bodových zdrojů Philips LED
nemusíte čekat. Ihned po zapnutí svítí
naplno. Jejich teplé bílé světlo věrně
napodobující žárovku okamžitě vytvoří
útulné prostředí.

Vysoký světelný výkon – 500 lumenů
Rozsviťte svůj domov kvalitním světlem

Jemné světlo LED, příjemné pro oči

Není těžké pochopit, že nevhodné
osvětlení může být pro oči namáhavé.
Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li
příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si
můžete své prostředí jemně osvítit
světly LED, která jsou navržena, aby
byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak
ve svém domově dokonalé prostředí.

Integrované světlo LED
Toto bodové světlo se vyznačuje
vysoce kvalitním světlem
z integrovaných LED s optimálním
světelným výkonem.

5letá záruka
Všechna naše bodová svítidla jsou
vytvořena s ohledem na trvanlivost.
Poskytujeme plnou 5letou záruku na
kompletní výrobek, čímž máte
zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení
každý den po dlouhou dobu.

Teplé stmívatelné světlo WarmGlow
Změňte si atmosféru v místnosti podle
toho, co právě děláte. Pomocí
bodových světel LED Philips
WarmGlow vám k vytvoření dokonalé
atmosféry stačí otočit knoflíkem
stmívače. Regulace je plynulá – od
funkčního jasného světla o teplotě
2700 K po příjemné teplé světlo o
teplotě 2200 K. Čím více světlo
ztmavíte, tím je teplejší.

Vysoce kvalitní materiály
Toto bodové svítidlo je vyrobeno
z trvanlivých a vysoce kvalitních
materiálů s prémiovou povrchovou
úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a
trvanlivý, má dlouhou životnost a bude
osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení
Moderní osvětlení s dobře známým
širokým vyzařovacím úhlem
(40 stupňů). Tento bodový zdroj LED je
vhodný pro bodové i univerzální
osvětlení. Je ideální pro použití
v kuchyních, obývacích pokojích
a jídelnách.

Snadno nastavitelné bodové světlo
Nastavitelné bodové světlo je navrženo
tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete
nejvíce.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 5letá záruka na modul LED: Ano

• Integrované LED: Ano

• Warm glow stmívatelné světlo: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Nadčasový

• Typ: Bodové svítidlo

• EyeComfort: Ano

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL):
Built in LED

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 10 cm

• Délka: 10,3 cm

• Čistá hmotnost: 0,610 kg

• Šířka: 10,3 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 30 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 500 lm

• Technologie žárovky: LED, Bezpečné
extra nízké napětí

• Barva světla: 2200–2700K

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

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Energetická třída světelného zdroje:
Zabudovaný LED zdroj

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 4.5 W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: I – uzemnění

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696164518

• Čistá hmotnost: 0,610 kg

• Hrubá hmotnost: 0,727 kg

• Výška: 146,000 mm

• Délka: 121,000 mm

• Šířka: 145,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005528001
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