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50254/17/E1

Fokus på stil
Installer denne praktiske spot fra Philips i dit hjem. Den medfølgende LED
pære i høj kvalitet er meget energieffektiv. Nyd det naturlige lys, og ret
lyset hen, hvor du vil.
Bæredygtige løsninger til lys
• Energibesparende
• LED lyskilde af høj kvalitet
• Lang brugstid på op til 15 år
Særlige egenskaber
• Kan installeres på væg eller i loft
• Justerbart spothoved

50254/17/E1

Vigtigste nyheder
Energibesparende

Lang brugstid

Væg- og loftsinstallation

Denne energibesparende lyskilde fra
Philips sparer energi sammenlignet
med traditionelle lyskilder og hjælper
dig dermed til en reduceret elregning
samtidig med, at du gør din del for
miljøet.

En lyskilde, du kan regne med. De
indbyggede LED'er, der anvendes i
denne Philips LED lyskilde, har en
levetid på op til 15.000 timer (hvilket
svarer til 15 år ved et gennemsnitligt
forbrug på 3 timer pr. dag med mindst
13.000 tryk på tænd/sluk-knappen).
Det er betryggende at vide, at du ikke
behøver at bekymre dig om hverken
vedligeholdelse eller udskiftning af
lyskilde, mens du har den perfekte
lysmæssige stemning i dit hjem.

Installer denne lyskilde som væg- eller
loftslampe, præcis efter dine ønsker.

LED lyskilde af høj kvalitet

Justerbart spothoved

Ret lyset hen, hvor du har brug for det,
ved at justere, rotere eller vippe
lampens spothoved.
LED teknologien, som er indbygget i
denne Philips lyskilde, er en
enestående løsning, udviklet af Philips.
Den tændes øjeblikkelig og giver en
optimal lyseffekt samt fremhæver de
levende farver i dit hjem.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: mat krom
• Materiale: metal, Glass
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Ja
• Integreret LED: Ja

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse
• Stil: Moderne
• Type: Spotlys
• EyeComfort: Nej
Strømforbrug
• Energimærke: A+

50254/17/E1
Produktmål og -vægt
• Højde: 14,5 cm
• Længde: 72,5 cm
• Nettovægt: 1,000 kg
• Bredde: 18 cm
Service
• Garanti: 2 år
Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 15.000 t
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 31 W
• Samlet lysudbytte fra lampe: 1360 lm
• Lyskilde teknologi: LED, 230 V
• Lysfarve: varm hvid
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Antal pærer: 4
• Pære med wattforbrug medfølger: 4.3
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: 8718696133095
• EAN/UPC – kasse: 8718696222041
• Højde: 46 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 1,220 kg
• Vægt: 1,220 kg
• Nettovægt: 1,000 kg
• SAP-højde (del): 460,000 mm
• SAP-længde (del): 120,000 mm
• SAP-bredde (del): 130,000 mm
• Bredde: 12 cm
• Længde: 13 cm
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