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Painotus on tyylissä.
Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philips-spottivalo. Sen toimitukseen
sisältyy laadukas ja erittäin energiatehokas LED-lamppu. Nauti
luonnollisesta valosta ja suuntaa se halumaasi kohteeseen.
Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut
• Energiaa säästävä
• Korkealaatuinen LED-valo
• Käyttöikä jopa 15 vuotta
Erityisominaisuudet
• Voi kiinnittää seinälle tai kattoon
• Säädettävä spottivalaisin
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Kohokohdat
Energiaa säästävä

Pitkä käyttöikä

Säädettävä spottivalaisin

Tämä Philips-energiansäästölamppu
säästää energiaa verrattuna perinteisiin
valonlähteisiin ja pienentää
sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla
ympäristöä.

Todella luotettava valonlähde. Tähän
Philipsin LED-valaisimeen integroidut
LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000
tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta
käytetään kolme tuntia päivässä ja se
sytytetään sekä sammutetaan noin
13 000 kertaa). Voit keskittyä
nauttimaan kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Saat suunnattua valon haluamaasi
suuntaan helposti säätämällä,
kiertämällä tai taivuttamalla lampun
spottivalaisinta.

Korkealaatuinen LED-valo

Seinä- ja kattokiinnitys

Tähän Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen
Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Voit kiinnittää valaisimen seinälle tai
kattoon mielesi mukaan.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: kromi
• Materiaali: metalli, lasi
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: Kyllä
• Integroitu LED: Kyllä
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone
• Tyyli: Perinteikäs
• Tyyppi: Spottivalaisin
• EyeComfort: ei

Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 12,2 cm
• Pituus: 29 cm
• Nettopaino: 0,600 kg
• Leveys: 19 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 31 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
680 lm
• Hehkulampputekniikka: LED, 230 V
• Valon väri: lämmin valkoinen
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: Kyllä
• Lamppujen lukumäärä: 2
• Mukana toimitettavan lampun teho:
4.3 W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
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• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696133026
• EAN/UPC – laatikko: 8718696221976
• Korkeus: 32 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,760 kg
• Paino: 0,760 kg
• Nettopaino (kpl): 0,600 kg
• SAP-korkeus (kpl): 320,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 120,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 140,000 mm
• Leveys: 12 cm
• Pituus: 14 cm
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