
Bezproblémové
nastavení požadované
úrovně osvětlení
Vytvořte si tu správnou atmosféru. Pomocí pár kliknutí na

dálkovém ovládání vám stropní svítidlo Philips all-in-one LED

nabídne flexibilitu a pohodlí z volby rozsahu nastavení osvětlení

pro jakýkoli okamžik.

Efekt ambientního světla

• Jemné noční světlo

Špičková kvalita

• EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

• Nastavitelná teplota chromatičnosti

• Dodává se s praktickým dálkovým ovládáním

• Odolný světelný difuzér se špičkovými parametry vám zajistí
jednotné osvětlení a menší oslnění.

• 4 přednastavené scény

• Automatické vypnutí po 60 minutách

• K jednomu dálkovému ovládání můžete připojit až tři světla

Stropní světlo

Funkční

TOBA CL505

White

Bezdrátové ovládání stmívání
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Přednosti
Jemné noční světlo
Přispívá k tomu, aby vaši nejbližší
usínali v jemném nočním světle.

Pohodlí pro oči
Nekvalitní osvětlení může namáhat oči.
Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je
proto mnohem důležitější než kdy
dříve, aby váš domov byl správně
osvětlen. Naše výrobky splňují
nejpřísnější zkušební kritéria, včetně
blikání, stroboskopického efektu,
oslnění, podání barev a efektů tlumení,
a splňují proto požadavky
EyeComfort. LED žárovky Philips
nejenže vyzařují příjemné světlo, ale
také si tyto charakteristiky uchovávají
po celou dobu životnosti. Jsou
schopny poskytovat světlo o neměnné
kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší
než desetiletí. Přejděte na světlo, které
je pohodlné pro oči. Vaše oči vám
poděkují.

Nastavitelná teplota chromatičnosti
Od ostrého bílého světla pro lepší
soustředění k teplému žlutému světlu
vhodnému pro relaxaci.

Dodává se s praktickým dálkovým
ovládáním
Můžete si vybrat různé barvy světla,
úrovně ztlumení a různá
přednastavená světelná nastavení.

Odolný světelný difuzér se špičkovými
parametry vám zajistí jednotné
osvětlení a menší oslnění.
Tento světelný difuzér rozptyluje
měkké světlo rovnoměrně po
místnostech.

4 přednastavené scény
Vychutnejte si různé atmosféry
s pohodlím přednastavených
světelných scén pro každou příležitost.

Automatické vypnutí po 60 minutách
Po zapnutí režimu spánku se světlo po
60 minutách automaticky vypne. Už se
nebudete muset budit uprostřed noci,
abyste vypnuli světlo.

K jednomu dálkovému ovládání
můžete připojit až tři světla
Tímto výkonným a chytrým dálkovým
ovládáním můžete ovládat všechna
světla v místnosti, aniž byste museli
vstávat.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: kov/plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ano

• Integrované LED: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ano

• Střední díl: Ano

Charakteristika světla

• Index podání barev (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Funkční

• Typ: Stropní světlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 8,5 cm

• Délka: 36,8 cm

• Čistá hmotnost: 0,79 kg

• Šířka: 36,8 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Průměr: 368 mm

• Celkový světelný tok svítidla: 2800

• Barva světla: 2700-6500

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Příkon žárovky: 23

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída I
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Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718699750619

• Čistá hmotnost: 0,680 kg

• Hrubá hmotnost: 0,950 kg

• Výška: 9,500 cm

• Délka: 41,500 cm

• Šířka: 41,500 cm

• Číslo materiálu (12NC): 915005774831
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