
 

 

Philips SMARTSPOT
Zapuštěné bodové svítidlo

Sculptor
hliník
LED

57962/48/16
Inteligentní kombinace 

světla a designu
Toto ploché kruhové zapuštěné bodové světlo Philips tvoří dokonalou linii se stropem. 
Přitlačte na jeho okraj a proud světla se nasměruje tam, kde ho budete nejvíce 
potřebovat.

Pokročilé osvětlení LED
• Efekt teplého bílého světla
• Vysoký světelný výkon
• Stmívatelné
• Úžasná flexibilita

Úhledně navržená zapuštěná světla
• Elegantní a diskrétní design
• Prvotřídní materiál, vyrobený tak, aby vydržel

Udržitelné řešení osvětlení
• Extrémně dlouhá životnost
• Ušetří až 80 % energie



 Stmívatelné

Intenzita světla nastavitelná pomocí vypínače 
umožňujícího ztlumení. Proto jsou svítidla 
Philips SmartSpot ideální pro zvýraznění funkce 
nebo vytvoření prostředí pro jakoukoli 
příležitost, ať už jde o příjemnou večeři ve 
dvou nebo zábavy s rodinou a přáteli 
v obývacím pokoji či například o funkční světlo 
v chodbách.

Extrémně dlouhá životnost

Extrémně dlouhá životnost se spolehlivým 
výkonem. Základem svítidla Philips SmartSpot 
jsou vysoce výkonné diody LED, které vydrží 
až 20 000 hodin a poskytují ten nejlepší 
světelný výkon.

Úžasná flexibilita

Svítidlo Philips SmartSpot je pokročilý zdroj 
světla, díky kterému máte osvětlení domova 
plně pod kontrolou. Řada částí volně rotuje a 
umožňuje namířit světlo tam, kde je nejvíc 
potřeba.

Vysoký světelný výkon
Vysoce kvalitní světlo se silným světelným 
výstupem (7,5 W poskytuje 350 lumen). Světlo 
svítí v 40° úhlu paprsku, který je dokonalý pro 
bodové světlo.

Prvotřídní materiál

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

Ušetří až 80 % energie

Každé svítidlo Philips SmartSpot šetří energii, 
pomáhá šetřit peníze za účty za elektřinu a 
zároveň je šetrné k životnímu prostředí.

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.

Efekt teplého bílého světla

LED svítidlo Philips SmartSpot využívá 
nejnovější technologii osvětlení 
nejmodernějšími vysoce výkonnými diodami 
LED, jež poskytují paprsek teplého bílého 
světla s teplotou barvy 2 700 K.

Energie
Společnost Philips již mnoho let proaktivně 
pracuje na zlepšování energetické účinnosti. 
Díky tomu je většina výrobků společnosti 
Philips označena zelenými energetickými štítky. 
Čím je štítek zelenější, tím je nižší spotřeba 
energie a menší vaše účty za elektřinu, a také 
nižší dopad na životní prostředí.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Integrované LED: Ano
• Volně se otáčí v libovolném směru: Ano
• Přesně směrované světelné paprsky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 12,2 cm
• Šířka: 12,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,620 kg
• Vzdálenost zapuštění: 10,5 cm
• Délka výřezu: 11 cm
• Šířka výřezu: 11 cm

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

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 6 W
• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 20 000 hodin

• Úhel paprsku: 35°
• Celkový světelný výstup svítidla: 290 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Vestavěná dioda LED: Ano
• Kód IP: IP23, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, ochrana proti postříkání vodou
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 56 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 14,3 cm
• Délka: 13,8 cm
• Šířka: 11,8 cm
• Hmotnost: 0,890 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

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