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Stilfullt
Ta med denne praktiske Philips-spotten inn i hjemmet. Velg Philips GP
LED-lyspære som passer spotstilen din, og sikre belysning av høy kvalitet
som varer.
Egenskaper
• Justerbart spothode
• Lyskilde følger ikke med
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Høydepunkter
Justerbart spothode

Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere
eller vippe på spothodet i lampen.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: krom
• Materiale: metall, syntetiske
materialer
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Justerbart spothode: Ja
• Monter produktet utenfor
armrekkevidde: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom
• Stil: Heritage
• Type: Spot
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 33,5 cm
• Lengde: 33,5 cm
• Nettovekt: 0,690 kg
• Bredde: 18 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
lyskilde følger ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyspære(r) i klasse: A++ til E
• Antall lyspærer: 3
• Armatur/sokkel: G9
• Lyspære følger med: • Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 28 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696133132
• EAN/UPC – boks: 8718696222089
• Høyde: 28 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,880 kg
• Vekt: 0,880 kg
• Nettovekt (del): 0,690 kg
• SAP-høyde (del): 280,000 mm
• SAP-lengde (del): 120,000 mm
• SAP-bredde (del): 300,000 mm
• Bredde: 12 cm
• Lengde: 30 cm

Lyskilde følger ikke med
Denne lampen leveres uten lyskilde,
noe som gjør det mulig for deg å velge
den lysmengden som passer best til
rommet og den personlige smaken din.
Hvis du velger en LED-lyskilde fra
Philips, er du sikret høy kvalitet og lang
levetid.
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