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Inteligentní kombinace 

světla a designu
Dopřejte si nejnovější technologii a minimalistický design svítidel Philips SmartSpot. Toto 
zapuštěné bodové světlo LED vytváří jasný osvětlený prostor čistě bílého světla, které se 
dokonale hodí do jakéhokoli interiéru.

Pokročilé osvětlení LED
• Vysoký světelný výkon
• Čisté bílé světlo
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení

Úhledně navržená zapuštěná světla
• Elegantní a diskrétní design
• Prvotřídní materiál, vyrobený tak, aby vydržel
• Bodové osvětlení určené pro váš interiér

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Mimořádně dlouhá životnost



 Čisté bílé světlo
Toto svítidlo využívá nejnovější technologii osvětlení 
nejmodernějšími diodami LED, jež poskytují paprsek 
čistého teplého bílého světla s teplotou barvy 
4 000 K.

Vysoký světelný výkon
Vysoce kvalitní světlo se silným světelným výstupem, 
které poskytuje osvětlení rozptýleným bílým 
světlem.

Stmívatelné

Nastavte intenzitu světla diod Philips LED pomocí 
vypínače umožňujícího ztlumení (není součástí 
balení). Toto osvětlení je tak ideální pro vytvoření 
prostředí pro jakoukoli příležitost, ať už jde 
o příjemnou večeři ve dvou nebo zábavu s rodinou a 
přáteli v obývacím pokoji. Společnost Philips 
testovala řadu nástěnných stmívačů, u kterých byla 
prokázána kompatibilita s diodami LED. Seznam 
kompatibilních stmívačů je k dispozici v sekcích Ke 
stažení a Podpora.

Prvotřídní materiál

Svítidla Philips SmartSpot jsou zkonstruována 
z vysoce kvalitních materiálů, například z tlakově 
litého hliníku.

Elegantní a diskrétní design
Tato moderní svítidla v zapuštěném provedení jsou 
elegantní a diskrétní a zapadnou dokonale do stropu 

bez vyčnívajících hran nebo podivných tvarů, které 
odpoutávají pozornost od interiéru místnosti.

Mimořádně dlouhá životnost

Zdroj světla, kterému můžete důvěřovat. Svítidla 
Philips LED nabízí výjimečně dlouhou životnost, 
nejméně 20 000 hodin, což odpovídá životnosti 
20 let při průměrném používání 3 hodiny/den a 
13 000 cyklech zapnutí a vypnutí. Se svítidly Philips 
LED se nebudete muset starat o údržbu nebo 
výměnu žárovky a zároveň se budete těšit 
z perfektního světelného prostředí ve vaší 
domácnosti.

Chytré řešení osvětlení
Pokud toužíte po světle vynikající kvality a hledáte 
chytré řešení osvětlení, které by doplnilo vzhled 
vašeho domova svým propracovaným designem, 
vyzkoušejte bodová světla Philips SmartSpot. Přináší 
funkční řadu světel v minimalistickém zapuštěném 
provedení, jež se může stát nedílnou součástí 
jakéhokoli interiéru.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips 
žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.
597161716

Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov, syntetická látka
• Barva: matný chrom

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Integrované LED: Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 12,1 cm
• Šířka: 12,1 cm
• Čistá hmotnost: 0,380 kg
• Vzdálenost zapuštění: 5,4 cm
• Délka výřezu: 10,5 cm
• Šířka výřezu: 10,5 cm

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 3
• Žárovka v balení: 2,5 W
• Barva světla: chladná bílá
• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• Celkový světelný výstup svítidla: 570 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Vestavěná dioda LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 20 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 17,8 cm
• Délka: 17,3 cm
• Šířka: 7,3 cm
• Hmotnost: 0,620 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Funkční
• Styl: Funkční
• Typ: Zapuštěné bodové svítidlo
•
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