
Nasměrujte si světlo,
kamkoli potřebujete
Svítidla Philips LightStrips představují maximálně flexibilní řešení

pro dílčí osvětlení vašeho interiéru. Můžete je tvarovat a přiříznout

podle potřeby. Pětimetrová verze je ideální na stropy se

zaklenutým přechodem stěny, na schodiště nebo do kuchyní.

Snadné a bezpečné používání

• Bezpečná technologie LED

• Snadno použitelný vypínač světla

• Ochranná silikonová vrstva

Světlo, které perfektně doplní váš interiér

• Přirozené bílé rozptýlené světlo

Dokonalá flexibilita instalace

• Snadná montáž lepicí páskou

• Velikost na míru

• Plug & Play: snadná instalace

Nepřímé osvětlení

myLiving

Svítidlo LIGHTSTRIPS 5 m

bílá

LED
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Přednosti
Bezpečná technologie LED

Svítidla LightStrips jsou bezpečná na
dotek a můžete je používat bez rizika
kontaktu s elektrickým proudem.

Snadno použitelný vypínač světla

Jednoduše zapněte a vypněte svítidla
LightStrips pomocí vypínače.

Ochranná silikonová vrstva
Zvýšená ochrana elektrických součástí
proti prachu a vlhkosti, dokonce i při
čištění.

Přirozené bílé rozptýlené světlo
Přirozené bílé světlo o výkonu
350 lumenů/metr přirozeně splyne
s vaším interiérem díky efektu
rozptýleného světla.

Snadná montáž

Svítidla LightStrips můžete upevnit
kdekoli, protože jsou na zadní straně
vybavena kvalitním integrovaným
lepicím proužkem.

Velikost na míru

Pokud svítidla LightStrips nepasují na
vybrané místo, můžete je jednoduše
seříznout. Označení řezu na výrobku
znázorňuje místo pro seříznutí.

Plug & Play: snadná instalace
Instalace svítidel LightStrips je
jednoduchá a zábavná díky standardu
Plug & Play. Vše, co potřebujete, je
v balení a veškeré informace naleznete
Stručný návod k rychlému použití.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: Transparentní

• Materiál: plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Integrované LED: Ano

• Vypínač na kabelu: Ano

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne

Charakteristika světla

• Index podání barev (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice, Kuchyně

• Styl: Výrazný

• Typ: Downlight a bodová svítidla

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 0,8 cm

• Délka: 500 cm

• Čistá hmotnost: 278 kg

• Šířka: 0,13 cm

Servis

• Záruka: 3 roky
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Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 100 W

• Celkový světelný tok svítidla: 1850

• Technologie žárovky: LED, 12 V
• Barva světla: 2700

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 24.8

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696164228

• Čistá hmotnost: 0,102 kg

• Hrubá hmotnost: 0,109 kg

• Výška: 164,000 mm

• Délka: 57,000 mm

• Šířka: 162,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005517101
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