
Ganske enkelt
fantastisk LED
Downlight DN060B

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som

lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig,

energieffektiv og til at betale – nøjagtig alt det, du har brug for.

Fordele
• Philips-kvalitet og -pålidelighed

• Energibesparende

• Behageligt diffust lys

Funktioner
• Forskellige størrelser og lysniveauer tilgængelige

• Forskellige lysfarver tilgængelige

• Moderne, diskret design

Anvendelsesområder
• Gangarealer

• Toiletter

• Venteværelser

Specifikationer

Type DN060B

Loftstype Pudset loft (gips)

Lyskilde LED-modul, der ikke kan udskiftes

Effekt (+/-10%) 9, 18W

Spredningsvinkel 135º

Lysstrøm 800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)

Korreleret

farvetemperatur

3000, 4000K

Farvegengivelsesindeks >80

Middeldriftslevetid

(L70B50)

30.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

20.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

10.000 timer
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Gennemsnitlig

omgivende temperatur

25 ºC

Driftstemperaturområd

e

0 til +35 ºC

Driver Indbygget

Netspænding 220-240 V, 50-60 Hz

Materiale Armaturhus: polykarbonat

Reflektor: stål

Diffuser: PMMA

Farve Hvid (WH)

Optikafskærmning Opal

Tilslutning Push‑in-stik (PI) eller med trækaflastning (PIP)

Vedligeholdelse Levetidsforseglet optisk modul, som ikke skal rengøres

indvendigt

Installation Fastgørelse med fjederbeslag

Mulighed for ledningsgennemføring

Tilbehør Nej

Versions

LED Module, system flux 1800 lm

Oplysninger om produktet
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