
Yksi valaisin, yksi kytkin,
kolme valaistusasetusta.
Yhdistä mukautettava valo mukavaan tuulenvireeseen tällä Philips

LED -kattotuuletinvalaisimella, joka sisältää kaukosäätimen.

Läpinäkyvät siivekkeet vetäytyvät pois näkyvistä, kun tuuletinta ei

käytetä. Kolmen SceneSwitch-valaistusasetuksen avulla voit luoda

tilaan juuri sopivan tunnelman.

Helppo kokea

• Sano hyvästit katossa pyöriville varjoille – tässä tuulettimessa on
läpinäkyvät siivekkeet, jotka voidaan taittaa valaisimen sisään pois
näkyvistä, kun niitä ei käytetä.

• Kätevät ajastimet

• Philipsin sisäänvedettävä LED-kattotuuletinvalaisin on luotettava
ratkaisu ilmankierron parantamiseen. Käytä sitä yksin tai
ilmastointilaitteen kanssa nopeampaan jäähdytykseen.

• Kesä- ja talvitila pitävät huolen siitä, että saat käyttöön kuhunkin
vuodenaikaan parhaiten sopivat ilmankiertoasetukset.

• Tuo luonnontuuli kotiisi Natural Breeze -toiminnolla, joka vaihtaa
tuulettimen nopeusasetusta dynaamisesti luonnollista ilmavirtausta
jäljitellen.

Tunnelmallinen valotehoste

• Philipsin sisäänvedettävä LED-kattotuuletinvalaisin tuo kotiisi
kirkasta mutta silti miellyttävää valoa, jota voit ohjata mukana
toimitetulla kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä.

Ensiluokkainen laatu

• Philipsin sisäänvedettävässä LED-kattotuuletinvalaisimessa on
hiljainen moottori, joka lisää oleskelumukavuutta ilman kovaa ääntä.

Kattovalaisin

LED-kattotuuletinvalaisin

Bliss

White

Vaiheittainen himmennys
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Asennus

• Philipsin sisäänvedettävä LED-kattotuuletinvalaisin on läpäissyt
tiukat turvallisuustestit, ja se sisältää tukevat ruuvit ja vankan
rakenteen muiden tärkeiden turvallisuutta parantavien
ominaisuuksien lisäksi.
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Kohokohdat
Sisäänvedettävä kattotuuletin, jossa
on läpinäkyvät siivekkeet
Sano hyvästit katossa pyöriville
varjoille – tässä tuulettimessa on
läpinäkyvät siivekkeet, jotka voidaan
taittaa valaisimen sisään pois
näkyvistä, kun niitä ei käytetä.

Kätevät ajastimet
Valitse viidestä eri ajastimesta, jotka
sammuttavat valot tietyn ajan kuluttua
– ja määritä sitten ajastus
kaukosäätimellä.

Tehokasta, luotettavaa suorituskykyä
Philipsin sisäänvedettävä LED-
kattotuuletinvalaisin on luotettava
ratkaisu ilmankierron parantamiseen.
Käytä sitä yksin tai ilmastointilaitteen
kanssa nopeampaan jäähdytykseen.

Ympärivuotiseen käyttöön
Kesä- ja talvitila pitävät huolen siitä,
että saat käyttöön kuhunkin
vuodenaikaan parhaiten sopivat
ilmankiertoasetukset.

Nauti raikkaasta ilmavirrasta
Tuo luonnontuuli kotiisi Natural Breeze
-toiminnolla, joka vaihtaa tuulettimen
nopeusasetusta dynaamisesti
luonnollista ilmavirtausta jäljitellen.

Kirkas mutta miellyttävä kattovalaisin
Philipsin sisäänvedettävä LED-
kattotuuletinvalaisin tuo kotiisi kirkasta
mutta silti miellyttävää valoa, jota voit
ohjata mukana toimitetulla
kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä.

Hiljainen moottori
Philipsin sisäänvedettävässä LED-
kattotuuletinvalaisimessa on hiljainen
moottori, joka lisää
oleskelumukavuutta ilman kovaa
ääntä.

Helppo asentaa, turvallinen käyttää
Philipsin sisäänvedettävä LED-
kattotuuletinvalaisin on läpäissyt tiukat
turvallisuustestit, ja se sisältää tukevat
ruuvit ja vankan rakenteen muiden
tärkeiden turvallisuutta parantavien
ominaisuuksien lisäksi.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli/muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Mukana kauko-ohjain: Kyllä

• Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 41,8 cm

• Pituus: 51 cm

• Nettopaino: 7,2 kg

• Leveys: 51 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Halkaisija: 510 mm

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
4500

• Valon väri: 2700/5500/4000

• Verkkovirta: 220-240

• Valaisin himmennettävissä: ei

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan lampun teho:
28+35

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: Luokka I

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8719514408494

• Nettopaino: 7,200 kg

• Bruttopaino: 10,750 kg

• Korkeus: 30,000 cm

• Pituus: 55,300 cm

• Leveys: 55,300 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929003184401
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