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Plafon LED z pilotem
Biały 86,5x86,5cm P001
Cena

1 599,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

P001

Kod producenta

P001

Producent

MITO Lighting

Klasa efektywności
energetycznej:

Opis produktu
Zaprojektowany i wykonany w oparciu o energooszczędną technologię LED plafon z pilotem 86,5 x 86,5 cm - P001 to
nowoczesne oraz funkcjonalne oświetlenie, które doskonale spełni swoją funkcję jako centralna lampa sufitowa. Źródła światła
stanowią w nim wysokiej klasy żarówki LED, które mogą świecić w kilku różnych kolorach RGB - czerwonym, fioletowym oraz
niebieskim. Włączanie oraz wyłączanie plafonu jest możliwe dzięki dołączonemu do zestawu pilotowi zdalnego sterowania.
Wykonany z ogromną starannością i dbałością o najmniejsze detale plafon LED z pilotem z całą pewnością przypadnie do
gustu wszystkim miłośnikom funkcjonalnego oraz designerskiego oświetlenia. Duża powierzchnia oraz ciepła barwa światła
sprawiają, że lampa ta doskonale sprawdzi się do wydajnego doświetlania pomieszczeń, gwarantując niezawodne działanie,
estetyczny wygląd i jednocześnie pozwalając na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Plafon z pilotem to idealny
wybór do każdego pomieszczenia zaaranżowanego w nowoczesnym stylu.

Gdzie najlepiej umieścić nowoczesny Plafon LED?
Prezentowany plafon LED z pilotem 86,5 x 86,5cm - P001 to propozycja uniwersalnego oświetlenia, pozwalającego na
wyposażenie wnętrza w eleganckie źródło światła. Podobnie jak tradycyjne lampy wiszące doskonale sprawdzi się zarówno w
prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej, zapewniając niepowtarzalne doznania
estetyczno-wzrokowe. Można go zamontować, chociażby w sypialni, salonie, korytarzu, holu, poczekalni, restauracji itp.
Materiał: metalowa rama, akryl
Kolor ramy: Biały
Wymiary:
Długość: 86,5 cm
Szerokość: 86,5 cm
Wysokość: 8cm

Źródło światła: Panele LED moc 80 Watt
1 Watt = 60 lumenów
Ten model występuje także w innych rozmiarach
W zestawie pilot zdalnego sterowania: możliwość zmiany barwy światła białej od 3000K do 7000K
Jasność regulowana z pilota od 0% -100%
Pilotem można wł/wył lampę.
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Lampa może być wł/wył z pilota lub przez istniejący włącznik. Ostatnie wybrane ustawienie zostanie automatycznie zapisane!
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