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Stilfuld besparelse
Denne smukke hvide pendel fra Philips har et dråbeformet design, der
gør den til rummets naturlige omdrejningspunkt. Den bader rummet i et
energibesparende, varmt hvidt lys og giver inspiration til nye
indretningsmuligheder.
Spar energi og penge
• Energibesparelse på op til 80 %
• Robust og pålidelig
• Pære med ultralang levetid
Følg din stilsans
• Stilfuld hvid
• Stilfuldt moderne design
Bad dit hjem i varmt lys
• Spredt, varmt hvidt lys
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Vigtigste nyheder
Energibesparelse på op til 80 %

Pære med ultralang levetid

Spredt, varmt hvidt lys

Den store fordel ved fluorescerende
belysning er energieffektiviteten.
Denne type belysning forbruger kun en
femtedel af den energi, en traditionel
pære forbruger. Det betyder, at du kan
reducere din elregning med ca. 80 %,
hvis du udskifter dine standardpærer
med Philips fluorescerende belysning!

Philips-pære med ultralang levetid
medfølger, levetid op til 12.000 timer.

Denne lyskilde benytter den nyeste
energibesparende lyskildeteknologi fra
Philips, så du får en strøm af varmt,
hvidt naturligt lys. Det spredte lys vil
oplyse dit rum med et varmt hvidt lys,
så du kan kombinere funktionalitet og
respekt for miljøet. Spredt lys er perfekt
til almen belysning.

Robust og pålidelig

Stilfuld hvid
Enkel, blød og altid elegant - hvid er en
tidløs, opmuntrende farve, der tilføjer
renhed til enhver indretning.
Stilfuldt moderne design
Denne lyskilde fra Philips har et rent og
moderne look, der bryder med stilen i
de traditionelt klodsede og grimme
energibesparende produkter. De slanke
og flotte designlamper i serien er hver
især omhyggeligt designet som den
perfekte kombination af form og
funktion.

Bygget til at leve længe. Alle dele i
belysningsserien fra Philips består af
materialer og komponenter i høj
kvalitet. Med denne lyskilde fra Philips
kan du nu købe et lysarmatur i høj
kvalitet, som holder længe.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: syntetisk materiale
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbar højde: Ja
• Inklusive fluorescerende lyskilde(r): Ja

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Pendel
• EyeComfort: Nej
Strømforbrug
• Energy Efficiency Label: A
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Produktmål og -vægt
• Højde maksimum: 205 cm
• Højde minimum: 36 cm
• Længde: 25 cm
• Nettovægt: 0,800 kg
• Bredde: 25 cm
Service
• Garanti: 2 år
Tekniske specifikationer
• Levetid på op til: 10.000 h
• Samlet lysudbytte fra armatur (skjult):
970 lm
• Lyseffektpære medfølger: 970 lm
• Lyskilde svarende traditionel pære
på: 75 W
• Pæreteknologi: lysstof, 230 V
• Lysfarve: varm hvid
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Armatur er dæmpbart: Nej
• LED: Nej
• Indbygget LED: Nej
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: A
• Armatur er kompatibelt med pære(r) i
klasse: A+ til E
• Antal pærer: 1
• Fatning/sokkel: E27
• Pære med wattforbrug medfølger: 15
W
• Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 15 W
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12,5 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
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Emballagemål og -vægt
• SAP EAN/UPC – del: 8717943790739
• EAN/UPC – kasse: 8717943092598
• Højde: 28,3 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 1,630 kg
• Vægt: 1,630 kg
• Nettovægt (del): 0,800 kg
• SAP-højde (del): 283,000 mm
• SAP-længde (del): 303,000 mm
• SAP-bredde (del): 303,000 mm
• Bredde: 30,3 cm
• Længde: 30,3 cm
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