
Eén lamp, uw
schakelaar, drie
lichtinstellingen
De Philips Cavanal LED-plafondlamp is een klassieke witte lamp

die past in elk interieur, voor hoogwaardige, energiezuinige en

duurzame verlichting. Kies met de stapsgewijze dimmer de

gewenste helderheid bij elke sfeer in huis.

Gebruiksgemak

• Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging

Lichteffect

• Gelijkmatige lichtverdeling

Duurzame lichtoplossingen

• Lange levensduur - tot 15 jaar

Geavanceerde LED-lamp

• Hoge lichtopbrengst

Energiezuinig

• Ingebouwde LED, als onderdeel van het systeem

Plafondlamp

CAVANAL 27K SQ

white

LED
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Kenmerken
Onderhoudsarm

Gelijkmatige lichtverdeling

Lange levensduur

Een lichtbron waarop u kunt
vertrouwen. De geïntegreerde LED's in
deze LED-lamp van Philips bieden een
zeer lange levensduur van minimaal
15.000 uur (dit staat gelijk aan 15 jaar
bij een gemiddeld gebruik van 3
uur/dag en minimaal 13.000
schakelcycli). Dit geeft een prettig
gevoel: u hoeft u nooit meer zorgen te
maken over onderhoud of het
vervangen van een lamp en je kunt
thuis genieten van de perfecte
sfeerverlichting.

Hoge lichtopbrengst
Kwaliteitsverlichting met grote
lichtsterkte. Het licht schijnt in een
bundelhoek van 40° - de perfecte hoek
voor spotverlichting.

Geïntegreerde LED-lichtbron

Een lichtbron waarop u kunt
vertrouwen. Met de geïntegreerde
LED-lichtbron hoeft u zich geen zorgen
te maken over onderhoud of
vervanging en krijgt u de perfecte
sfeerverlichting in uw huis.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: white

• Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Draaibare spot: Nee

• Dimbaar met afstandsbediening: Nee

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Inclusief afstandsbediening: Nee

• Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

• Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer, Functioneel

• Stijl: Functioneel

• EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 7 cm

• Lengte: 29,8 cm

• Nettogewicht: 0,64 kg

• Breedte: 29,8 cm

Service

• Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 15.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1500-750-150

• Lichtkleur: 2700

• Netspanning: 220-240

• Dimbare lamp: Nee

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Wattage meegeleverde lamp: 18

• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12 mm,
niet beschermd tegen water

• Beschermingsklasse: I - geaard
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Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696169308

• Nettogewicht: 0,436 kg

• Brutogewicht: 0,891 kg

• Hoogte: 341,000 mm

• Lengte: 78,000 mm

• Breedte: 333,000 mm

• Materiaalnummer (12NC):
915005676801
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