
Valoa ja rentoutumista
Luo tilavaa tunnelmaa miellyttävällä ja kestävällä valaistuksella.

Philips Softline LED Linea ja sen suuri hajotin tarjoavat

täyteläisemmän valotehon saumattomassa muotoilussa, joka

soveltuu useiden erilaisten sisustusten täydentämiseen.

Helppo asentaa

• Helppo asentaa

Valotehoste

• Kirkas viileän valkoinen valo

• Valo jakaantuu tasaisesti

Helppo kokea

• Pitkäkestoinen ja tehokas LED-tekniikka

Ensiluokkainen laatu

• Vähän häikäisevä, synteettinen materiaali

Kattovalaisin

Linea

LED SOFTLINE 24 W 2 700 K

valkoinen

LED
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Kohokohdat
Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä
tai ripusta turvallisesti seinällä ja kytke
liitännät: valaisin on näin helposti
käyttövalmis.

Kirkas viileän valkoinen valo

Tehokas LED-valonlähde

Valo jakaantuu tasaisesti

Tehokas LED

Ensiluokkaiset materiaalit

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: Synteettinen

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti:
Toiminnollinen, Keittiö

• Tyyli: Toiminnollinen

• Tyyppi: Kattovalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 6,0 cm

• Pituus: 57 cm

• Nettopaino: 0,574 kg

• Leveys: 11,5 cm

Huolto

• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2200 lm

• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: ei

• LED: Kyllä

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho:
24 W

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

• Turvallisuusluokka: II -
kaksoiseristetty
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Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696169414

• Nettopaino: 0,574 kg

• Bruttopaino: 0,750 kg

• Korkeus: 625,000 mm

• Pituus: 67,000 mm

• Leveys: 121,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005683902
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