PLAFON LED COM SENSOR DE MOVIMENTO

Plafón LED PHILIPS Mauve Pir 6W
Parâmetros técnicos
Potência:

6W

Alimentação:

220-240V AC

Frequência:

50-60 Hz

Classe Isolamento Elétrico:

I

Regulavel:

NÃO

Cor da luz:

Branco Quente

Luminosidade:

600 lm

Eficiência energética 2023 (UE2019/2015):

F

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP20

Material:

PC

Instalação:

Superficie

Dimensões:

79xØ254 mm

Altura:

79 mm

Diámetro:

Ø254 mm

Detector de Movimento:

Sí

Vida Útil:

15.000 Horas

Garantia:

PHILIPS

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

PHILIPS

Descrição do produto
A forma suave e simples desta Plafón LED PHILIPS Mauve Pir é sutil e discreta, e adapta-se a cada
ambiente para criar um feixe de luz branco.
A tecnologia LED integrada neste Plafón da Philips é uma solução desenvolvida exclusivamente pela
Philips. Quando ligado instantaneamente, permite-lhe desfrutar de uma óptima saída de luz e traz
cores vivas para a sua casa.
A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, que são indicadas numa unidade chamada Kelvin (K). As
lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz mais quente e acolhedora, enquanto que aquelas
com um valor Kelvin mais elevado produzem uma luz mais fresca e mais energizante.
Este Plafón LED PHILIPS Mauve Pir poupa energia em comparação com as fontes de luz tradicionais,
poupando-lhe dinheiro na sua conta de electricidade e ajudando a preservar o ambiente.
Foi concebido com as últimas tendências e estilos de vida em mente, para que possa integrá-lo sem
esforço na sua decoração interior e criar ambientes em qualquer área da sua casa da forma que sempre
desejou.
A sala de estar é o coração de qualquer casa, um lugar onde as famílias se reúnem e relaxam, e os
hóspedes socializam. A iluminação da sala de estar e do quarto deve ser flexível e fácil de ajustar às suas
diferentes utilizações ao longo do dia. A colocação cuidadosa de diferentes fontes de luz e o jogo com
camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e dá à sala uma sensação calorosa e convidativa.
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