Foco com
casquilho de rosca
Essentials
meranti
cromado mate
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Ênfase no estilo
Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha a nossa
lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de
foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.
Características especiais
• Cabeça do foco ajustável
• Sem lâmpada incluída
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Destaques
Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais
necessária; basta ajustar, rodar ou
inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: cromado mate
• Material: vidro
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Sim
• Monte o produto fora do alcance: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): no bulb included
Dimensões e peso do produto
• Altura: 10 cm
• Comprimento: 8,0 cm
• Peso líquido: 0,200 kg
• Largura: 15,5 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
No bulb included
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz, Entre
220 V e 240 V
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Não
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: sem lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A++ a E
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: GU10
• Potência da lâmpada incluída: • Potência máxima da lâmpada de
substituição: 35 W
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
• Fonte de luz substituível: Sim
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696133248
• Peso líquido: 0,200 kg
• Peso bruto: 0,310 kg
• Altura: 130,000 mm
• Comprimento: 100,000 mm
• Largura: 120,000 mm
• Número de material (12NC):
915005222101

Sem lâmpada incluída
Este candeeiro é fornecido sem
lâmpada, o que lhe permite escolher o
fluxo luminoso mais adequado à
divisão e à sua preferência. A escolha
de uma lâmpada LED da Philips irá
garantir um fluxo luminoso de alta
qualidade e de longa duração.
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