
Zmeňte atmosféru
jediným dotykom
Kedykoľvek si vytvorte tú správnu atmosféru. Všestranné stropné

svietidlo LED od spoločnosti Philips poskytuje flexibilitu a

pohodlie. Niekoľkými stlačeniami tlačidiel na diaľkovom ovládaní si

môžete vybrať z celej palety nastavení svetla pre každú príležitosť.

Priestorový svetelný efekt

• Jemné nočné svetlo

Prvotriedna kvalita

• EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

• Nastaviteľná teplota farby

• Diaľkové ovládanie je súčasťou zostavy na zaistenie pohodlia

• Odolný difúzor so špičkovými parametrami vám zaistí jednotné
osvetlenie a menšie oslnenie.

• 4 prednastavené svetelné scény

• Automatické vypnutie po 60 min

• Prepojte až 3 svietidlá s jedným diaľkovým ovládaním

Stropné svietidlo

Funkčné osvetlenie

TOBA CL505

Biela

Bezdrôtové tlmenie

8718699750619



Hlavné prvky
Jemné nočné svetlo
Doprajte vašim najbližším možnosť
zaspávať pri jemnom nočnom svetle.

EyeComfort
Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť
namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa
času v interiéri, a preto je dôležitejšie
než kedykoľvek predtým, aby bola
vaša domácnosť správne osvetlená.
Naše produkty pri testovaní vyhovujú
prísnym kritériám týkajúcim sa
napríklad blikania, stroboskopického
efektu, oslnenia, podania farieb
a stmievacích efektov, vďaka ktorým
spĺňajú požiadavky koncepcie
EyeComfort. LED svetelné zdroje od
spoločnosti Philips poskytujú príjemné
svetlo, a to počas celej svojej
životnosti, vďaka čomu už viac ako
desaťročie poskytujú trvalý svetelný
výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.
Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje
pohodlie pre oči. Vaše oči vám
poďakujú.

Nastaviteľná teplota farby
Z ostrého bieleho svetla na sústredenie
môžete prejsť na teplé žlté svetlo
na relaxáciu.

Diaľkové ovládanie je súčasťou
zostavy na zaistenie pohodlia
Môžete si vybrať rôzne farby svetla,
úrovne stmievania a rôzne predvolené
svetelné nastavenia.

Odolný difúzor so špičkovými
parametrami vám zaistí jednotné
osvetlenie a menšie oslnenie.
Tento difúzor rozptyľuje jemné svetlo
rovnomerne po vašich miestnostiach.

4 prednastavené svetelné scény
Vďaka jednoduchým prednastaveným
svetelným scénam si za každých
okolností môžete užiť rôzne atmosféry.

Automatické vypnutie po 60 min
Po zapnutí režimu spánku sa svetlo po
60 minútach automaticky vypne. Už sa
nebudete musieť budiť uprostred noci,
aby ste vypli svetlo.

Prepojte až 3 svietidlá s jedným
diaľkovým ovládaním
Týmto výkonným a inteligentným
diaľkovým ovládaním môžete ovládať
všetko osvetlenie v miestnosti bez
toho, aby ste museli vstávať.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: biela

• Materiál: kov/plast

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie

• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: áno

• Integrované LED: áno

• Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

• Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

• Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie

• Typ: Stropné svietidlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 8,5 cm

• Dĺžka: 36,8 cm

• Netto hmotnosť: 0,79 kg

• Šírka: 36,8 cm

Servis

• Záruka: 5 rokov
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Technické špecifikácie

• Životnosť až: 15 000 h

• Priemer: 368 mm

• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 2800

• Farba svetla: 2700-6500

• Napájanie zo siete: 220-240

• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno

• LED: áno

• Zabudované LED: áno

• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 23

• Kód IP: IP20

• Trieda ochrany: Trieda I

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699750619

• Netto hmotnosť: 0,680 kg

• Brutto hmotnosť: 0,950 kg

• Výška: 9,500 cm

• Dĺžka: 41,500 cm

• Šírka: 41,500 cm

• Materiál krytu (12NC): 915005774831
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