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Dômyselné spojenie
svetla a tvaru
Toto prekvapujúce trojbodové svetlo dokonale zapadá do svojho lešteného kovového okraja. No
stačí potiahnuť niektorý z okrajov a na čape sa vysunie elegantný kovový klin, ktorý je otočný až o
55°. To vám umožní nasmerovať svetlo na konkrétne miesto alebo roh v miestnosti.
Špičkové svetlo LED
• Fantastická flexibilita
• Efekt teplého bieleho svetla
• Možnosť stmievania
Zapustené bodové svietidlá s elegantným dizajnom
• Tenký a diskrétny dizajn
• Vysokokvalitné materiály a špičková životnosť
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Extrémne dlhá životnosť
• Úspora až 80 % energie

579891716

Zapustené bodové svietidlo
Skyon chrómová matná, LED

Hlavné prvky
Možnosť stmievania

Technické údaje
Vysokokvalitné materiály

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: hliník
• Farba: chrómová matná

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•
•

Možnosť stmievania
Integrované LED
Nastaviteľná bodová hlavica
Ohraničené svetelné lúče
5 ročná záruka na modul LED

Rozmery a hmotnosť výrobku

Nastaviteľná intenzita svetla pomocou vypínača so
stmievačom. Tieto vlastnosti robia zo svietidiel
Philips SmartSpot ideálny spôsob na zvýraznenie
prvkov vybavenia alebo vytvorenie atmosféry pre
ľubovoľnú príležitosť, napríklad útulného posedenia
pri jedle pre dvoch alebo odpočinku s rodinou a
priateľmi vo vašej obývačke, ako aj praktické
osvetlenie na chodbách.

Svietidlá Philips SmartSpot sú vyrobené zo
špičkových materiálov, ako napríklad z lisovaného
hliníka.

Úspora až 80 % energie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Každé svietidlo Philips SmartSpot šetrí energiu, čím
vám pomáha ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu a
zároveň tým prispievate k ochrane životného
prostredia.

Fantastická flexibilita

Tenký a diskrétny dizajn

Tieto moderné svietidlá zapusteného typu sú štíhle a
diskrétne, a preto dokonale zapadnú do vašich
stropov bez vyčnievajúcich okrajov alebo
nevkusných tvarov, ktoré by narušovali výzdobu
miestnosti.

Efekt teplého bieleho svetla

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: LED, DC, MAX 10,7 V
Počet žiaroviek: 1
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 6,5 W
Farba svetla: teplá biela
Životnosť žiarovky až do: 20 000 hod.
Uhol lúča: 35°
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 270 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
LED: áno
Kód IP: IP21, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, ochrana proti zvislo kvapkajúcej vode
• Trieda ochrany: III – bezpečné, veľmi nízke napätie
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 52 W

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Philips SmartSpot LED využíva najnovšiu
osvetľovaciu technológiu LED s najmodernejšími
vysokosvietivými diódami LED s teplou bielou farbou
a vytvára lúč svetla farebnej teploty 2700 Kelvinov.
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Výška: 17,8 cm
Dĺžka: 15,3 cm
Šírka: 11,8 cm
Hmotnosť: 1,120 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,
Kuchyňa
• Štýl: Funkčné osvetlenie
• Typ: Zapustené bodové svietidlo
•

Philips SmartSpot je špičkový zdroj svetla, vďaka
ktorému získate úplnú kontrolu nad osvetlením vašej
domácnosti. Mnohé diely je možné voľne otáčať,
takže môžete svetlo nasmerovať presne tam, kde je
to najviac potrebné.

Dĺžka: 12,5 cm
Šírka: 12,5 cm
Hmotnosť netto: 0,810 kg
Zapustená vzdialenosť: 9,0 cm
Dĺžka výrezu: 11 cm
Šírka výrezu: 11 cm

Technické špecifikácie

Extrémne dlhá životnosť

Výnimočne dlhá životnosť so spoľahlivým výkonom.
Základom svietidiel Philips SmartSpot sú
vysokosvietivé žiarivky LED, ktoré vydržia až 20 000
hodín, pričom poskytujú ten najlepší svetelný výkon.

•
•
•
•
•
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