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Besparingar med stil
Vattendroppsdesignen fyller ditt rum med ljus och inspiration. Den här
vackra, vita Philips-pendeln är den perfekta mittpunkten i rummet och
ger ett varmvitt, energibesparande ljus och nya inredningsmöjligheter.
Spara energi och pengar
• Sparar upp till 80 % energi
• Robusta och tillförlitliga
• Lampa med extra lång livslängd
Uttryck ditt sinne för stil
• Tidlös vit
• Eleganta, moderna modeller
Låt hemmet bada i ljus
• Mjukt varmvitt ljus
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Funktioner
Sparar upp till 80 % energi

Lampa med extra lång livslängd

Mjukt varmvitt ljus

Den stora fördelen med lysrörslampor
är deras energieffektivitet;
energiförbrukninngen är bara en
femtedel jämfört med en
standardlampa. Det betyder att du
genom att använda Philips
lysrörslampor istället för vanliga
standardlampor kan minska kostnaden
för belysning på din elräkning med runt
80 %!

Philips-lampa med extra lång livslängd
på upp till 12 000 timmar medföljer.

Den här armaturen har Philips senaste
teknologi för lågenergilampor för att ge
ett naturligt varmvitt ljusflöde. Ett mjukt
varmvitt ljus lyser upp rummet och gör
det möjligt att kombinera funktion med
miljömedvetenhet. Indirekt ljus är
perfekt för allmänbelysning.

Robusta och tillförlitliga

Tidlös vit
Vit är en tidlös och lätt färg som alltid
ser snygg ut och skapar en känsla av
renhet i alla rum.
Eleganta, moderna modeller
Den här Philips-lampan har en ren och
modern look som skiljer sig från de
traditionella lågenergiprodukternas
klumpiga och föga tilldragande design.
Alla lampor i kollektionen är nätta,
eleganta och varsamt designade för att
utgöra den perfekta kombinationen av
form och funktion.

Gjord för att hålla. Alla produkter i
Philips belysningskollektion är
tillverkade av högkvalitativa material
och komponenter, så att du kan få en
gedigen armatur som håller i många år.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: syntet
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbar höjd: Ja
• Lågenergilampa medföljer: Ja

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum
• Stil: Contemporary
• Typ: Pendellampa
• EyeComfort: Nej
Strömförbrukning
• Energy Efficiency Label: A
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Produktens mått och vikt
• Höjd, max: 205 cm
• Höjd, minst: 36 cm
• Längd: 25 cm
• Nettovikt: 0,800 kg
• Bredd: 25 cm
Service
• Garanti: 2 år
Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 10 000 h
• Totalt ljusflöde för armatur (dold):
970 lm
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla:
970 lm
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 75 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: 15
W
• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 15 W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
• Skyddsklass: I - jordad
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Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8717943790739
• EAN/UPC - Hölje: 8717943092598
• Höjd: 28,3 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,630 kg
• Vikt: 1,630 kg
• Nettovikt (per del): 0,800 kg
• SAP-höjd (per del): 283,000 mm
• SAP-längd (per del): 303,000 mm
• SAP-bredd (per del): 303,000 mm
• Bredd: 30,3 cm
• Längd: 30,3 cm
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