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CL550
Hvid

8718699681012

En lampe. Din kontakt. Tre
lysindstillinger.
Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips

SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre lysindstillinger alt

efter tidspunktet og situationen. Det er ikke nødvendigt at installere en

lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende

kontakt.

Passer til din indretning

• Superslankt design

Nem at benytte

• Nem installation

Lyseffekt

• Ensartet lysfordeling



Førsteklasses kvalitet

• EyeComfort

Styring

• Dæmpning i 3 trin

Holdbarhed

• Lang levetid op til 20.000 timer

8718699681012



Vigtigste nyheder
Superslankt design
Det slanke design er ideelt til lavloftede
rum, fordi det går ud i ét med
overfladen.

Nem installation
Slut med installationsproblemer.
Lampen monteres eller hænges på
væggen eller loftet og tilsluttes en
stikkontakt – så er der lys.

Ensartet lysfordeling
Kast lys over dine rum på en jævn og
ensartet måde.

EyeComfort
Dæmpning i 3 trin
Vælg mellem tre lysstyrker alt efter
humør og aktivitet.

Lang levetid op til 20.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine
produkters levetid op til 20.000 timer.

Specifikationer
Design og finish

• Farve: Hvid

• Materiale: metal/plast

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

• Integreret LED: Ja

• Fjernbetjening medfølger: Nej

Strømforbrug

• Energimærke: A+

Produktmål og -vægt

• Højde: 2,3 cm

Tekniske specifikationer

• Levetid på op til: 20.000 t

• Diameter: 250

• Samlet lysudbytte fra lampe: 1300

• Lysfarve: 2700

• Lysnet: 220 V - 240 V

• Armatur er dæmpbart: Nej

• LED: Ja

• Indbygget LED: Ja

• Pære med wattforbrug medfølger: 15
W

• IP-kode: IP20

• Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballagemål og -vægt

• SAP EAN/UPC – del: 8718699681012

• EAN/UPC – kasse: 8718699681029

• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,480 kg

• Nettovægt (del): 0,400 kg

• SAP-højde (del): 2,800 cm

• SAP-længde (del): 24,400 cm

• SAP-bredde (del): 24,800 cm
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