
Sisusta kotisi valolla
Tämän Philips myLiving Star LED -kohdevalaisimen krominen

jalkaosa ja mustaksi pulverimaalattu runko suorastaan huokuvat

ajatonta tyylikkyyttä. Philipsin himmennettäviä LED-

kohdelamppuja voit himmentää ja kirkastaa juuri niin kuin haluat –

kirkkaan käytännöllisestä työvalosta tunnelmallisen lämpimään ja

rentouttavaan valoon.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

• Yhteensopiva seinähimmentimien kanssa

• Korkealaatuinen LED-valo

Edistyksellinen LED-valo

• Lämmin valkoinen valo

Erityisominaisuudet

• Säädettävä spottivalaisin

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

• Lampun käyttöikä jopa 30 vuotta

• 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Build-on Spotlight
-kohdevalaisin

Jatkettava LED-
kohdevalaisin

STAR

Musta

Kohdevalaisin
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Kohokohdat
Yhteensopiva seinähimmentimien
kanssa

Tämän Philips-valaisimen kirkkautta
voi säätää seinähimmentimellä (ei
sisälly toimitukseen). Se on helppo
tapa esimerkiksi muuttaa huoneen
tunnelmaa tai korostaa jotain kohtaa
kodista.

Korkealaatuinen LED-valo

Tähän Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen
Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Lämmin valkoinen valo

Tämä valo käyttää Philipsin uusinta
valaistustekniikkaa. Uusien lämpimän
valkoisten, alansa huippua edustavien,
tehokkaiden LED-lamppujen valon
värilämpötila on 2700 kelviniä.

Säädettävä spottivalaisin

Saat suunnattua valon haluamaasi
suuntaan helposti säätämällä,
kiertämällä tai taivuttamalla lampun
spottivalaisinta.

Käyttöikä jopa 30 vuotta
LED-valot kestävät pidempään, joten
ne pidentävät valonlähteiden
vaihtoväliä. Tämä vähentää
merkittävästi jätteen määrää ja säästää
pitkällä aikavälillä rahaa.

5 vuoden takuu
Spottivalomme on rakennettu
kestämään. Täysi 5 vuoden takuu
varmistaa, että voit nauttia kestävästä
ja laadukkaasta valaistuksesta
päivittäin.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: musta

• Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä

• Säädettävä korkeus: ei

• Säädettävä spotti: Kyllä

• Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei

• Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei

• click!FIX-kiinnitys: Kyllä

• Sopii useimmille himmentimille: Kyllä

• Päivä-/yötunnistin: ei

• Selkeät valokeilat: ei

• Epäsuora valo: ei

• Himmennettävä: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Helposti aukeava FFP-pakkaus
(Frustration Free Pack): ei

• Säänkestävä: ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei

• Liiketunnistin: ei

• Sopii täydellisesti tunnelman
luomiseen: Kyllä

• Sopii täydellisesti pysty- tai
vaakakiinnitykseen: Kyllä

• Sopii täydellisesti ohjaavaan
valaistukseen: Kyllä

• Sopii hyvin pystykiinnitykseen: Kyllä

• Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi
seinään tai kattoon: Kyllä

• Kääntyvä pää (vasen-oikea): ei

• Kannettava: ei

• Ensiluokkainen materiaali: Kyllä

• Suojatasku mukana: ei

• Mukana kauko-ohjain: ei

• Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä

• Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin:
Kyllä

• Aurinkoenergia: ei

• Kääntyvä pää (ylös-alas): Kyllä

• Mukana UK-virtapistoke: ei

• USB-lataus: ei

• Lämmin himmennettävä valo: Kyllä

• Lämmin valkoinen valo: Kyllä

• Vedenpitävä: ei

• Keskipiste: ei

• Keskipiste: Kyllä

• Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Moderni

• Tyyppi: Build-on Spotlight -
kohdevalaisin

Tuotteen mitat ja paino

• Johdon pituus: 660 m

• Korkeus: 8,2 cm

• Vähimmäiskorkeus: 82 cm

• Pituus: 19,8 cm

• Nettopaino: 0,7 kg

• Leveys: 19,8 cm

Huolto

• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1500

• Valon väri: 2700

• Keilakulma: 45°

• Verkkovirta: 220-240

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: F

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: Luokka I

• Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
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Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: musta

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• EAN/UPC – tuote: 8719514435414

• Johdon pituus: 660 m

• Takuu: 5 vuotta

• LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä

• Nettopaino: 0,700 kg

• Materiaali: metalli

• Säädettävä korkeus: ei

• Tyyli: Moderni

• Bruttopaino: 0,838 kg

• Säädettävä spotti: Kyllä

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

• Tyyppi: Build-on Spotlight -
kohdevalaisin

• Korkeus: 21,700 cm

• Korkeus: 8,2 cm

• Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia

• Ruostumaton ja pölyä keräämätön: ei

• Pituus: 9,200 cm

• Leveys: 21,200 cm

• Vähimmäiskorkeus: 82 cm

• Pituus: 19,8 cm

• Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei

• Nettopaino: 0,7 kg

• Leveys: 19,8 cm

• click!FIX-kiinnitys: Kyllä

• Sopii useimmille himmentimille: Kyllä

• Päivä-/yötunnistin: ei

• Selkeät valokeilat: ei

• Epäsuora valo: ei

• Himmennettävä: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1500

• Valon väri: 2700

• Keilakulma: 45°

• Helposti aukeava FFP-pakkaus
(Frustration Free Pack): ei

• Säänkestävä: ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Verkkovirta: 220-240

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: F

• Liiketunnistin: ei

• Sopii täydellisesti tunnelman
luomiseen: Kyllä

• Sopii täydellisesti pysty- tai
vaakakiinnitykseen: Kyllä

• IP-koodi: IP20

• Sopii täydellisesti ohjaavaan
valaistukseen: Kyllä

• Turvallisuusluokka: Luokka I

• Sopii hyvin pystykiinnitykseen: Kyllä

• Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi
seinään tai kattoon: Kyllä

• Kääntyvä pää (vasen-oikea): ei

• Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

• Kannettava: ei

• Ensiluokkainen materiaali: Kyllä

• Suojatasku mukana: ei

• Mukana kauko-ohjain: ei

• Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä

• Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin:
Kyllä

• Aurinkoenergia: ei

• Kääntyvä pää (ylös-alas): Kyllä

• Mukana UK-virtapistoke: ei

• USB-lataus: ei

• Lämmin himmennettävä valo: Kyllä

• Lämmin valkoinen valo: Kyllä

• Vedenpitävä: ei

• Keskipiste: ei

• Keskipiste: Kyllä

• Keskipiste: ei
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