Philips
Nepřímé osvětlení

LightStrips Extend, prodl. 1 m
bílá
LED

Nabarvěte svůj svět
pomocí světla
Svítidlo LightStrips Extend dodá vašemu interiéru záři plnou hřejivé atmosféry. Můžete je
použít ke zvýraznění nábytku, architektonických prvků nebo oblastí na stěnách. Možnosti
prodloužení (až na 5 m) ještě usnadňují vytváření dokonalého osvětlení.
Světlo, které perfektně doplní váš interiér
• Teplá bílá s efektem rozptýleného světla
Dokonalá flexibilita instalace
• Prodloužení až 5 metrů díky prodlužovací sadě
• Velikost na míru
• Snadná montáž lepicí páskou

70979/87/PH

Snadné a bezpečné používání
• Snadno použitelný světelný spínač
• Ochranná silikonová vrstva
• Bezpečná technologie LED

7097987PH

Nepřímé osvětlení

LightStrips Extend, prodl. 1 m bílá, LED

Přednosti
Teplé, bílé rozptýlené světlo

Specifikace
Snadná montáž

Design a provedení

• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•
Hřejivé bílé světlo o výkonu 250 lumenů/metr
přirozeně splyne s vaším interiérem díky efektu
rozptýleného světla.

Prodloužení až 5 metrů

Svítidla LightStrips můžete upevnit kdekoli, protože
jsou na zadní straně vybavena integrovaným lepicím
proužkem.

Snadno použitelný světelný spínač

Výška: 1,0 cm
Délka: 100 cm
Šířka: 0,3 cm
Čistá hmotnost: 0,030 kg

Technické údaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
Počet žárovek: 1
Žárovka v balení: 4,5 W
Maximální příkon náhradní žárovky: 4,5 W
Celkový světelný výstup svítidla: 340 lm
Ztlumitelné svítidlo: Ne
LED: Ano
Vestavěná dioda LED: Ano
Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení

Svítidla LightStrips Extend se snadno instalují
různými způsoby. Samostatně dostupné
prodlužovací sady umožňují prodloužit délku svítidla
až o 5 metrů.

Velikost na míru

Jednoduše zapněte a vypněte svítidla LightStrips
pomocí vypínače.

•
•
•
•

Ochranná silikonová vrstva

Různé

Zvýšená ochrana elektrických součástí proti prachu
a vlhkosti, dokonce i při čištění.

Bezpečná technologie LED

Pokud svítidla LightStrips nepasují na vybrané místo,
můžete je jednoduše seříznout. Označení řezu na
výrobku znázorňuje místo pro seříznutí.

Svítidla LightStrips jsou bezpečná na dotek a můžete
je používat bez rizika kontaktu s elektrickým
proudem.
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Výška: 18,4 cm
Délka: 9,2 cm
Šířka: 4,2 cm
Hmotnost: 0,130 kg

• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice,
Kuchyň
• Styl: Výrazný
• Typ: Nepřímé osvětlení
•

