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Inred hemmet med ljus
Philips myLiving Chantilly taklampa fyller hemmet med lugnande varmt
ljus. Den vita skärmen är dekorerad med mönster och ljuset har visat sig
vara energieffektiv och ha lång livslängd.
Hållbara belysningslösningar
• En Philips-glödlampa medföljer alltid
• Energibesparande
• Varmvitt ljus
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Funktioner
En Philips-glödlampa medföljer alltid

Energibesparande

Varmvitt ljus

För bästa ljuseffekt medföljer Philips
Eco lågenergilampor av hög kvalitet i
förpackningen.

Den här lågenergilampan från Philips
förbrukar mindre energi än traditionella
ljuskällor; det sänker dina elkostnader
och är bra för miljön.

Ljus kan ha olika färgtemperaturer och
det mäts i en enhet som kallas kelvin
(K). Lampor med ett lågt kelvintal ger
ett varmt och behagligt ljus, medan de
med högre kelvintal har ett kallt, mer
uppiggande ljus. Just den här Philipslampan ger ett varmvitt ljus för en
trivsam atmosfär.
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Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: glas, metall
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Indirekt ljus: Ja
• Lågenergilampa medföljer: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum
• Stil: Contemporary
• Typ: Taklampa
• EyeComfort: Nej
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A
Produktens mått och vikt
• Höjd: 11,1 cm
• Längd: 30,1 cm
• Nettovikt: 0,897 kg
• Bredd: 30,1 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 10 000 h
• Totalt ljusflöde för armatur (dold): 810
lm
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla:
810 lm
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 65 W
• Lampteknologi: lysrör, 230 V
• Ljusfärg: varmvit
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Nej
• Inbyggd LED: Nej
• Energiklass för medföljande ljuskälla:
A
• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A+ till E
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: 14
W
• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 60 W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: I - jordad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718291455936
• EAN/UPC - Hölje: 8718291515203
• Höjd: 34,6 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,160 kg
• Vikt: 1,160 kg
• Nettovikt (per del): 0,897 kg
• SAP-höjd (per del): 346,000 mm
• SAP-längd (per del): 97,000 mm
• SAP-bredd (per del): 335,000 mm
• Bredd: 9,7 cm
• Längd: 33,5 cm
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