
Yksi valaisin. Kaksi
valovyöhykettä. Kolme
asetusta.
Modernin tyylikäs, litteä ja musta valaisin on aina edustava,

sytytettynä tai sammutettuna. Valaisimen pyöreää muotoilua

korostaa tyylikäs lineaarinen reunavalo. Valaisimessa on käytössä

kolme ainutlaatuista viileän valkoisen valon asetusta, jotka luovat

kauniin ja yhtenäisen valaistuksen. Alasvalo tuottaa viileää 4 000

K:n valoa ja lämmin lineaarinen reunavalo 2 700 K. Valaisinta on

saatavilla kolmessa eri koossa, joten se sopii täydellisesti jokaiseen

huoneeseen. Kätevä muistitoiminto palauttaa viimeksi käytetyn

asetuksen. Ozziet on tyylikäs, vitivalkoinen kattovalaisin, jolla on

monipuoliset ominaisuudet.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

• Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Sopii sisätiloihisi

• Erittäin ohut malli

Helppo kokea

• Valaisin muistaa suosikkitilasi valinnan helpottamiseksi

• Helppo asentaa

Valotehoste

• Kahden valaistusalueen valo

Kattovalaisin

Toiminnallinen

Ozziet CL570

Musta

Himmennys
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Kohokohdat
Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
Olohuone on jokaisen kodin sydän ja
paikka, jossa perheet kokoontuvat
yhteen, rentoutuvat ja tapaavat
ystäviään. Olohuoneen ja
makuuhuoneen valaistuksen on oltava
joustava ja helppo säätää eri
käyttötarkoitusten mukaan päivän
aikana. Eri valonlähteiden huolellinen
sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen
auttavat luomaan avaruutta ja antavat
huoneelle lämpimän ja kutsuvan
tunnelman.

Erittäin ohut malli
Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin,
joissa huonekorkeus on matala.
Valaisin asettuu huomaamattomasti
kattoa vasten.

Valaisin muistaa suosikkitilasi
valinnan helpottamiseksi
Halusitpa sitten lämpimän hehkun
viihtyisiin iltoihin tai kirkkaan valkoisen
valon työskentelyä varten, järjestelmä
muistaa suosikkisasetuksesi valinnan
helpottamiseksi.

Helppo asentaa
Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä
tai ripusta turvallisesti seinälle tai
kattoon ja kytke liitännät: valaisin on
näin helposti käyttövalmis.

Kahden valaistusalueen valo
Huoneen tunnelman muuttaminen ei
ole koskaan ollut näin helppoa.
Philipsin SceneSwitch Dual Zone -
LED-kattovalaisimella voit valita
sopivan tunnelman kolmella
ainutlaatuisella asetuksella.
Päävalaisimen ja lineaarisen
reunavalon yhdistelmä tuo käyttöösi
monia vaihtoehtoja, jotka sopivat
täydellisesti yhdessäoloon,
keskittymiseen ja tunnelmallisiin
hetkiin. Erillistä himmennintä tai
asennusta ei tarvita – valaisinta
ohjataan nykyisellä valokytkimelläsi.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: musta

• Materiaali: muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Mukana kauko-ohjain: ei

• Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 5,5 cm

• Pituus: 50 cm

• Nettopaino: 1,55 kg

• Leveys: 50 cm

Huolto

• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia

• Halkaisija: 500 mm

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
4100

• Valon väri: 4000

• Verkkovirta: 220-240

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan lampun teho:
36

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8719514432123

• Nettopaino: 1,550 kg

• Bruttopaino: 2,150 kg

• Korkeus: 52,800 cm

• Pituus: 5,900 cm

• Leveys: 52,500 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929003197201
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