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Dômyselné spojenie
svetla a tvaru
Skombinujte najmodernejšiu svetelnú technológiu a minimalistický dizajn a dostanete
svietidlo Philips Smartspot. Toto zapustené bodové svietidlo LED vyžaruje jasnú záplavu
čistého bieleho svetla a dokonale zapadne do každého interiéru.
Špičkové svetlo LED
• Vysoký svetelný výkon
• Čisté biele svetlo
• Nastaviteľná intenzita svetla pomocou vypínača so stmievačom
Zapustené bodové svietidlá s elegantným dizajnom
• Tenký a diskrétny dizajn
• Vysokokvalitné materiály a špičková životnosť
• Bodové osvetlenie navrhnuté pre váš interiér
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Úspora energie
• Výnimočne dlhá prevádzková doba
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
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Zapustené bodové svietidlo
Hydra chrómová matná, LED

Hlavné prvky
Čisté biele svetlo
Toto svietidlo využíva najnovšiu osvetľovaciu
technológiu s najmodernejšími diódami LED a
vytvára lúč čistého bieleho svetla farebnej
teploty 4000 Kelvinov.

Vysokokvalitné materiály

Vysoký svetelný výkon
Vysokokvalitné svietidlo s intenzívnym
svetelným výstupom vytvára záplavu
rozptýleného bieleho svetla.
Možnosť stmievania

Inteligentné riešenie osvetlenia
Ak vyžadujete dokonalú kvalitu svetla a
inteligentné riešenie osvetlenia, ktoré doplní
interiér vášho domova vkusným dizajnom,
vyskúšajte bodové svietidlá Philips SmartSpot.
Predstavujú rad funkčných minimalistických
zapustených prevedení, ktoré sa dokonale
hodia do každého interiéru.
Úspora energie

Svietidlá Philips SmartSpot sú vyrobené zo
špičkových materiálov, ako napríklad z
lisovaného hliníka.
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.
Výnimočne dlhá prevádzková doba

Nastavujte intenzitu svetla na svietidlách LED
od spoločnosti Philips pomocou vypínača so
stmievačom (nie je súčasťou dodávky). Vďaka
nemu je toto svietidlo ideálne na vytváranie
atmosféry pre každú príležitosť, či už útulného
posedenia pri jedle vo dvojici, alebo odpočinku
s rodinou a priateľmi v obývačke. Spoločnosť
Philips otestovala množstvo nástenných
stmievačov, pričom sa preukázala ich
kompatibilita s našimi svietidlami LED. Zoznam
kompatibilných stmievačov je k dispozícii
v časti so súbormi na prevzatie a informáciami
o podpore.

Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými
zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám
ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše
prispieva svojou troškou k ochrane životného
prostredia.
5-ročná záruka na systém LED

Zdroj svetla, ktorému môžete dôverovať. LED
svietidlá Philips ponúkajú extrémne dlhú
životnosť minimálne 20 000 hodín (čo
zodpovedá 20 rokom pri priemernom
používaní 3 hodiny denne a minimálne 13 000
zapnutí a vypnutí). Vďaka svietidlám LED od
spoločnosti Philips máte v domácnosti
vytvorenú dokonalú svetelnú atmosféru a
pritom si nemusíte robiť starosti s údržbou ani
výmenou žiariviek.

K štandardnej 2-ročnej záruke na toto
svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú
záruku na systém LED, teda na modul LED
a ovládač tejto lampy.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: kov, syntetický materiál
• Farba: chrómová matná

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•

Možnosť stmievania
Integrované LED
Efekt rozptýleného svetla
5-ročná záruka

Rozmery a hmotnosť výrobku

•
•
•
•
•
•

Dĺžka: 22,1 cm
Šírka: 22,1 cm
Hmotnosť netto: 0,850 kg
Zapustená vzdialenosť: 5,4 cm
Dĺžka výrezu: 19,5 cm
Šírka výrezu: 19,5 cm

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 13 W

•
•
•
•
•
•

Farba svetla: chladné biele svetlo
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 1280 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
LED: áno
Životnosť až: 15 000 hod.
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 62 W

Servis

• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 25,8 cm
Dĺžka: 25,3 cm
Šírka: 7,3 cm
Hmotnosť: 1,150 kg

Rozličné

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