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Lampu sorot Essential
Rangkaian Lampu Spot Essential menawarkan detail halus seputar
penerangan aksen untuk interior Anda. Terbuat dari bahan tahan
lama dengan pilihan penutup kaca, Anda dapat memilih berbagai
ukuran dan finishing.
Performa optimal
• Penyebaran cahaya akurat
Hemat energi
• Dirancang untuk penggunaan dengan lampu hemat energi
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Kelebihan Utama
Penyebaran cahaya ilmiah
Dibuat untuk lampu hemat energi

Lampu Philips hemat energi
dibandingkan lampu tradisional,
membantu Anda menghemat tagihan
listrik dan ramah lingkungan.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: krom
• Bahan: logam
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Efek cahaya baur: Y
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur, Kantor
rumahan & Ruang belajar
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Lampu spot tersembunyi
• Kenyamanan Mata: Tidak
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 13 cm
• Lebar tampilan cahaya: 13 cm
• Panjang: 14,5 cm
• Berat bersih: 0,335 kg
• Jarak resesi: 22 cm
• Lebar: 14,5 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis
• Stopkontak: 230 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Tidak
• LED bawaan: Tidak
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: lampu tidak disertakan
• Peralatan lampu kompatibel dengan
lampu kelas: A++ hingga E
• Jumlah lampu: 1
• Fitting/kap: E27
• Termasuk lampu Watt: • Lampu pengganti watt maksimum: 18
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 6947830417247
• Berat bersih: 0,335 kg
• Berat kotor: 0,435 kg
• Tinggi: 183,000 mm
• Panjang: 152,000 mm
• Lebar: 152,000 mm
• Nomor bahan (12NC): 915004167301
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