Σποτ
Essentials
Deltoid
χρώμιο

50272/11/E7

Έμφαση στο στυλ
Συμπεριλάβετε αυτό το πρακτικό σποτ της Philips στο σπίτι σας.
Συνδυάστε τον λαμπτήρα LED GP της Philips με το στυλ του σποτ σας
και διασφαλίστε υψηλής ποιότητας φωτισμό με απόδοση μακράς
διαρκείας.
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
• Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
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Χαρακτηριστικά
Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ

Κατευθύνετε το φως εκεί που το
χρειάζεστε περισσότερο,
προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή
ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Ο λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
Το φωτιστικό δεν συμπεριλαμβάνει
λαμπτήρα, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε
την απόδοση φωτισμού που ταιριάζει
καλύτερα στο δωμάτιο και το προσωπικό
σας γούστο. Η επιλογή ενός λαμπτήρα
LED της Philips διασφαλίζει απόδοση
φωτισμού υψηλής ποιότητας και μεγάλης
διάρκειας ζωής.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: χρώμιο
• Υλικό κατασκευής: μεταλλικό
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
• Τοποθέτηση προϊόντος εκτός εμβέλειας
χεριού: Ναι
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Heritage
• Τύπος: Σποτ
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 12,2 cm
• Μήκος: 38 cm
• Καθαρό βάρος: 0,364 kg
• Πλάτος: 18 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-11-28
Έκδοση: 0.662

Τεχνικές προδιαγραφές
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: No
bulb included
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A++ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 2
• Υποδοχή/κάλυκας: G9
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: • Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 28 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696133125
• Καθαρό βάρος: 0,364 kg
• Μικτό βάρος: 0,601 kg
• Ύψος: 360,000 mm
• Μήκος: 90,000 mm
• Πλάτος: 125,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915005220901
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