Philips SMARTSPOT
Spot luminos
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Combinaţia inteligentă între
lumină şi design
Combinaţi cea mai recentă tehnologie şi designul minimalist cu Philips Smartspot. Această
lampă de tavan cu LED oferă un fascicul de lumină albă, pură şi se va integra perfect în
orice interior.
Lumină cu LED-uri avansate
• Lumină intensă
• Lumină albă pură
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
Spoturi încastrate cu design suplu
• Material premium, fabricat să reziste
• Iluminare cu spoturi pentru interiorul locuinţei dvs.
Soluţii de iluminat de durată
• Economie de energie
• Durată de utilizare extrem de lungă
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Spot luminos

Repere

Specificaţii

Lumină albă pură

Această lumină utilizează cea mai nouă tehnologie de
iluminare cu leduri de mare putere din ultima
generaţie, care furnizează un fascicul cu o
temperatură de culoare de 4000 Kelvin.

Durată de utilizare extrem de lungă

Design și finisare
• Material: metalic
• Culoare: alb

Dimensiunile și greutatea produsului

Lumină de înaltă calitate cu putere mare de
iluminare, ce oferă un fascicul de lumină albă difuză.

•
•
•
•

Estompat

Specificaţii tehnice

Lumină intensă

O sursă de lumină în care puteţi avea încredere.
Corpurile de iluminat Philips LED oferă o durată de
viaţă extrem de lungă de minim 20.000 de ore (care
echivalează cu 20 de ani, pe baza unei utilizări medii
de 3 ore / zi cu un număr de cel puţin 13.000 cicluri
de pornire/oprire). Cu corpurile de iluminat Philips
LED nu va trebui să vă mai preocupaţi de întreţinerea
sau înlocuirea lămpii în timp ce vă bucuraţi de
ambianţa perfectă în locuinţa dvs.
Reglaţi intensitatea luminoasă a corpurilor de
iluminat Philips LED cu ajutorul unui variator (nu
este inclus). Acesta face lumina ideală pentru crearea
unui ambient potrivit pentru orice ocazie, fie că este
o cină în doi sau că vă relaxaţi cu familia și cu prietenii
în camera de zi. Philips a testat un număr de
variatoare de perete, care s-au dovedit a fi
compatibile cu luminile noastre cu LED. În secţiunea
de descărcări și asistenţă, găsiţi disponibilă o listă de
variatoare compatibile.

Soluţie de iluminare inteligentă

În cazul în care căutaţi o calitate superbă a luminii și
o soluţie de iluminare inteligentă care completează
aspectul interiorului locuinţei dvs. cu un design
plăcut, încercaţi spoturile Philips SmartSpot. Aceasta
furnizează o gamă funcţională de design-uri
minimaliste încastrate care se armonizează fără egal
cu orice interior.

Economie de energie

Material premium

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 15 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 15 W
• Culoare lumină: Alb rece 4000 K
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 ore
• Unghi fascicul: 120°
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: I - împământat

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Această lampă Philips economisește energie în
comparaţie cu sursele de lumină tradiţionale,
ajutându-vă să economisiţi bani cu facturile de
energie și să contribuiţi la protejarea mediului.
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Înălţime: 25,9 cm
Lungime: 25,3 cm
Lăţime: 7,8 cm
Greutate: 1,860 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor, Funcţional
• Stil: Funcţional
• Tip: Spot luminos
•

Corpurile de iluminat Philips SmartSpot sunt
construite din materiale de înaltă calitate, cum ar fi
aluminiu turnat prin presiune.

Înălţime: 6,5 cm
Lungime: 22,1 cm
Lăţime: 22,1 cm
Greutate netă: 1,470 kg

