
Kvalitní osvětlení pro
domácí pohodu
Svítidlo LED Hadron typu downlight má tělo z bílé syntetiky. Díky

štíhlému designu se skvěle hodí pro nízké stropy. Integrovaný zdroj

LED zaručuje příjemnou jasnost a dlouhou životnost s možností

stmívání pomocí technologie VariLume.

Snadné použití

• Prostorově úsporný design

Šetřící energii

• Okamžité rozsvícení bez blikání

• Vestavěná LED jako součást systému

• 80% úspora energie

Zapuštěné bodové
svítidlo

HADRON

bílá

LED
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Přednosti
Prostorově úsporný design
Okamžité rozsvícení bez blikání
Okamžité rozsvícení bez blikání díky
elektronickému předřadníku

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: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Integrované LED: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne

Charakteristika světla

• Vyzařovací úhel: 110 stupňů

• Index podání barev (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice, Obývací pokoj a
ložnice

• Styl: Funkční

• Typ: Downlight

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Délka výřezu: 12,5 cm

• Šířka výřezu: 12,5 cm

• Výška: 2,6 cm

• Délka: 14 cm

• Čistá hmotnost: 0,357 kg

• Vzdálenost zapuštění: 5,9 cm

• Šířka: 14 cm

Servis

• Záruka: 5 let
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Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 72 W

• Průměr: 140 mm

• Celkový světelný tok svítidla:
1000-400-100

• Technologie žárovky: LED, 240 V
• Barva světla: 3000

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 12

• Maximální příkon náhradní žárovky:
12 W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696163689

• Čistá hmotnost: 0,357 kg

• Hrubá hmotnost: 0,438 kg

• Výška: 141,000 mm

• Délka: 43,000 mm

• Šířka: 140,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005507801

59831/31/P1

Datum vydání: 2021-07-20
Verze: 0.629

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify
nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese
odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku
bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto
dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové
nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky
společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com


