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Prosvětlete svůj domov

Kruhové zapuštěné bodové svítidlo Philips SmartSpot Alcyone v bílém provedení využívá 
pokročilé LED pro vysoký světelný výkon, extrémně dlouhou životnost a nízkou spotřebu 
energie. Vytváří velké množství chladného bílého světla ideálního pro všechny situace.

Navrženo pro váš obývací pokoj nebo ložnici
• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru
• Perfektní relaxace a atmosféra

Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Úspora energie
• Chladné bílé světlo
• Dlouhá životnost až 15 let



 Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips 
představuje unikátní řešení, vyvinuté společností 
Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje 
optimální světelný výkon, který nechá vyniknout 
jasné barvy vašeho domova.

Chladné bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou 
teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, 
přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou 
přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. 
Toto svítidlo Philips nabízí chladné bílé světlo, které 
vám pomůže udržet vysokou hladinu energie.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná 
žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.

Dlouhá životnost

Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. 
Integrované diody LED použité v tomto svítidle 
Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 
15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 
3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích 
cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se 
nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu 
žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního 
světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Vytvořte stylovou atmosféru
Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější 
požadavky, trendy a styly, takže bezproblémově 
zapadne do vašeho interiéru a vytvoří atmosféru, 
jakou jste vždy chtěli.

Perfektní relaxace a atmosféra
Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, 
kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se 
svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo 
ložnice musí být flexibilní a musí se snadno 
přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. 
Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra 
s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu 
prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit 
otevřenosti.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 14,2 cm
• Šířka: 6,1 cm
• Čistá hmotnost: 0,137 kg
• Vzdálenost zapuštění: 8,3 cm
• Délka výřezu: 12,5 cm
• Šířka výřezu: 12,5 cm

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 7,5 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 7,5 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 630 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 17,8 cm
• Délka: 15,3 cm
• Šířka: 7,3 cm
• Hmotnost: 0,242 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Funkční
• Typ: Zapuštěné bodové svítidlo
•
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