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Skrášlite svoj domov svetlom
Okrúhle nástenné svietidlo Philips Smartspot Rastaban v bielom prevedení pomocou výkonných
LED diód dosahuje vysoký svetelný výstup, mimoriadne dlhú životnosť a nízku spotrebu energie.
Vytvára bohatú záplavu chladného svetla, ktoré je vhodné na najrôznejšie účely použitia.
Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu
• Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru
• Dokonalé na oddych aj spoločenský život
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
• Úspora energie
• Chladné biele svetlo
• Dlhá prevádzková doba až 20 rokov

800883116

Zapustené bodové svietidlo
Rastaban biela, LED

Hlavné prvky
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Technické údaje
Úspora energie

Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: kov, syntetický materiál
• Farba: biela

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Integrované LED
• Efekt rozptýleného svetla
• 5-ročná záruka

Rozmery a hmotnosť výrobku

Technológia LED integrovaná v tomto svietidle
Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti
Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia
a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie
živých farieb vášho domova.

Táto energeticky úsporná žiarivka 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

Dlhá prevádzková doba

•
•
•
•
•
•

Dĺžka: 22,5 cm
Šírka: 5,2 cm
Hmotnosť netto: 0,390 kg
Zapustená vzdialenosť: 6,5 cm
Dĺžka výrezu: 20 cm
Šírka výrezu: 20 cm

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: LED, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 20 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 20 W
Farba svetla: chladné biele svetlo
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 1880 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Životnosť až: 20 000 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:
120 W

Servis
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.

Chladné biele svetlo

Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať.
Integrované diódy LED použité v tomto svietidle
LED značky Philips vydržia svietiť až 20 000 hodín
(čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 20
rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je
naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu
žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať
dokonalú atmosféru domova.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto svetlo je navrhnuté podľa najnovšej módy,
trendov a životného štýlu, aby dokonale zapadlo do
vášho interiéru a pomohlo definovať atmosféru, po
ktorej ste vždy túžili.

Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje
v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou
Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie
s vysokou hodnotou produkujú chladné,
energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša
chladné biele svetlo, ktoré vám dodá energiu.

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti –
miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie
hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť
flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo
prispôsobiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne
rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa
s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem
priestrannosti, vďaka čomu sa celá miestnosť
presvetlí a ešte viac zútulní.
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• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 25,8 cm
Dĺžka: 23,3 cm
Šírka: 7,3 cm
Hmotnosť: 0,527 kg

Rozličné

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

