
Sisusta kotisi valolla
Säästä jopa 80 % energiaa Philipsin Linear-LED-valolistoilla.

Integroidut LED-valonlähteet luovat lämmintä valkoista valoa, joka

sopii erinomaisesti yleisvaloksi. Moduulirakenteen ansiosta voit

myös yhdistää useampia listoja helposti toisiinsa.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

• Energiaa säästävä

• Korkealaatuinen LED-valo

• Käyttöikä jopa 15 vuotta

• Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

• Voidaan liittää muihin saman tuoteperheen tuotteisiin

• Tuotteessa virtakytkin

Seinävalaisin

Linea

TRUNKLINEA 3 000 K

valkoinen

LED
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Kohokohdat
Energiaa säästävä

Tämä Philips-energiansäästölamppu
säästää energiaa verrattuna perinteisiin
valonlähteisiin ja pienentää
sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla
ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana
toimitettava LED-lamppu on
ainutlaatuinen Philipsin kehittämä
ratkaisu. Se syttyy nopeasti,
mahdollistaa optimaalisen valovirran ja
toistaa kodin värit eloisina.

Pitkä käyttöikä

Todella luotettava valonlähde. Tähän
Philipsin LED-valaisimeen integroidut
LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000
tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta
käytetään kolme tuntia päivässä ja se
sytytetään sekä sammutetaan noin
13 000 kertaa). Voit keskittyä
nauttimaan kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti myönnetyn 2
vuoden takuun lisäksi Philips myöntää
LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

Liitettävä tuote

Tämä tuote on liitettävissä saman
tuoteperheen samanlaiseen tai
muuhun tuotteeseen.

Tuotteessa virtakytkin

Lampun kiinteää, mutta
huomaamatonta virtapainiketta on
helppo käyttää.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Epäsuora valo: Kyllä

• Integroitu LED: Kyllä

• Johdossa virtakytkin: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Keittiö

• Tyyli: Nykyaikainen

• Tyyppi: Seinävalaisin

• EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 3,9 cm

• Pituus: 58,6 cm

• Nettopaino: 0,124 kg

• Leveys: 2,5 cm
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Huolto

• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
500 lm

• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: ei

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho: 6
W

• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä

• Turvallisuusluokka: II -
kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696163283

• Nettopaino: 0,124 kg

• Bruttopaino: 0,333 kg

• Korkeus: 578,000 mm

• Pituus: 35,000 mm

• Leveys: 76,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005500001
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