„Lirio by Philips“
Pakabinamas šviestuvas

„TUBOUND“
balta
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Sukurkite šviesa valdomą šešėlį
Elegantiškų gryno balto aliuminio cilindrų trio, pakabinti ant pilko grafito atspalvio laido, –
tai pakabinamas šviestuvas „Lirio Tubound“, kuriame vyrauja šviesių ir tamsių atspalvių
žaismas. Šiltai balta halogeninė šviesa jame tiesiog spindi.
Ypatingos savybės
• Suderinamas su sieniniu šviesos srautą reguliuojančiu šviestuvu
• Reguliuojamas aukštis

406083116

Pakabinamas šviestuvas
„TUBOUND“ balta

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Medžiaga: aliuminio
• Spalva: balta

Papildoma funkcija / priedas
•
•
•
•

Reguliuojamas šviesos srautas
Reguliuojamas aukštis
Pridėta halogeninė lempa (-os)
Galimi fotometriniai duomenys

Gaminio matmenys ir svoris
•
•
•
•
•

Mažiausias aukštis: 0,0 cm
Didžiausias aukštis: 250 cm
Ilgis: 109 cm
Plotis: 12,3 cm
Grynas svoris: 6,960 kg

Techniniai duomenys

• Elektros energija: Diapazonas 220–240 V, 50–60
Hz
• Lemputės technologija: halogeninės, 12 V
• Lempučių skaičius: 3
• Cokolis / dangtelis: G53
• Pridėtos lemputės galia vatais: 30 W
• Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 30 W
• Šviesos spalva: Šilta balta
• Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas

Ypatybės
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: Ne
Integruotas LED: NE
Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: B
Įrengimui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A
–E
Naudojimo laikas iki: 4 000 val.
IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu
12,5 mm, neapsaugo nuo vandens
Apsaugos klasė: I - įžeminta
Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios
galia: 50 W
Pridedamos lemputės liumenų galia: 390 lm

Suderinamas su sieniniu šviesos srautą
reguliuojančiu šviestuvu

Techninė priežiūra
• Garantija: 2 metai

Pakuotės matmenys ir svoris
•
•
•
•

Aukštis: 15,7 cm
Ilgis: 112,2 cm
Plotis: 20,1 cm
Svoris: 8,540 kg

Šis šviestuvas suderinamas su ant sienos įrengiamu
ryškumo reguliatoriumi (pakuotėje nepridedamas).

Reguliuojamas aukštis

Kita

• Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, darbo
kabinetui ir studijai
• Stilius: Modernus
• Tipas: Pakabinamas šviestuvas
•

Pasirinkite geriausiai jūsų poreikius atitinkantį aukštį.
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