PHILIPS
Essentials
Spot
burlap
mat chroom
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Nadruk op stijl
Deze praktische Philips-spot is ideaal voor in huis. Kies een bijpassende
Philips E14 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.
Speciale kenmerken
• Draaibare spot
• Exclusief lamp

50230/17/E7

Kenmerken
Draaibare spot

Laat het licht schijnen waar u wilt door
de spot te draaien of te kantelen.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: mat chroom
• Materiaal: metaal, glas
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Draaibare spot: Ja
• Monteer het product buiten
handbereik: Ja
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer
• Stijl: Contemporary
• Type: Spot
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energie-efficiëntielabel: no bulb
included
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 13 cm
• Lengte: 8,0 cm
• Nettogewicht: 0,300 kg
• Breedte: 18 cm
Service
• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Nee
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: exclusief lamp
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E
• Aantal lampen: 1
• Fittinghouder/lampfitting: E14
• Wattage meegeleverde lamp: • Maximaal vermogen vervangende
lamp: 40 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard
Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696132968
• EAN/UPC - Case: 8718696221914
• Hoogte: 12 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,410 kg
• Gewicht: 0,410 kg
• Nettogewicht: 0,300 kg
• SAP hoogte (per stuk): 120,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 100,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 130,000 mm
• Breedte: 10 cm
• Lengte: 13 cm

Exclusief lamp
Deze lamp wordt geleverd zonder
lamp, waardoor u de lichtopbrengst
kunt kiezen die het beste bij de kamer
en u persoonlijke smaak past. Wanneer
u voor een Philips LED-lamp kiest,
krijgt u een hoogwaardige en
duurzame lichtopbrengst.
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