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Dekorer hjemmet ditt med
lys
Philips myLiving Chantilly-taklampen fyller hjemmet med beroligende
varmt lys. Den hvite skjermen er dekorert med mønstre, og lampen har
vist seg å være energibesparende og ha lang levetid.
Bærekraftige belysningsløsninger
• En Philips-lyskilde følger alltid med
• Energibesparende
• Varmhvitt lys
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Høydepunkter
En Philips-lyskilde følger alltid med

Energibesparende

Varmhvitt lys

Energibesparende høykvalitets Philips
EcoLamp-lyskilder følger med i esken
for å oppnå den beste lyseffekten.

Sammenlignet med tradisjonelle
lyskilder sparer den energibesparende
lampen fra Philips energi, noe som
hjelper deg med å spare penger på
strømregningene og gjøre din del for
miljøet.

Lys kan ha forskjellige
fargetemperaturer som angis i kelvin
(K). Lamper med en lav kelvin-verdi
produserer et varmt, koselig lys, mens
de med høyere kelvin-verdier
produserer et kjølig, mer oppkvikkende
lys. Denne Philips-lampen gir et varmt,
hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: glass, metall
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Spredende lyseffekt: Ja
• Sparepære(r) følger med: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom
• Stil: Moderne
• Type: Taklampe
• EyeComfort: Nei
Strømforbruk
• Energy Efficiency Label: A
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 11,1 cm
• Lengde: 30,1 cm
• Nettovekt: 0,897 kg
• Bredde: 30,1 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 10 000 h
• Total lumeneffekt på lysarmaturen
(skjult): 810 lm
• Lumeneffekt på lyskilde som følger
med: 810 lm
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 65 W
• Lyskildeteknologi: fluorescerende,
230 V
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyskilde(r) i klasse: A+ til E
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: 14 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i
watt: 60 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
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Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718291455936
• EAN/UPC – boks: 8718291515203
• Høyde: 34,6 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 1,160 kg
• Vekt: 1,160 kg
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• Nettovekt (del): 0,897 kg
• SAP-høyde (del): 346,000 mm
• SAP-lengde (del): 97,000 mm
• SAP-bredde (del): 335,000 mm
• Bredde: 9,7 cm
• Lengde: 33,5 cm
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