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Crie o estilo de luz certo
O foco encastrado Donegal da Philips é feita de material de alta
qualidade, antipoeira e antiferrugem para uma manutenção sem
esforço. 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
• Sem lâmpada incluída
• Troca fácil da lâmpada
Desenhado para a sua sala de estar e quarto
• Material de alta qualidade
• Sem poeira, sem ferrugem
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Destaques
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.
Troca fácil da lâmpada
O novo anel de fácil de usar permite a
instalação de lâmpada GU10 sem
esforço.

Material de alta qualidade
Este foco encastrado é feito de
materiais sintéticos de qualidade com
acabamento superior. Isto garante a
durabilidade e a resistência de saída
elevada do lúmen.
Sem poeira, sem ferrugem
O material de superfície especial sem
poeira, sem ferrugem deste foco
encastrado minimiza a acumulação de
pó e garante a longa vida do seu
produto.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: cinzento
• Material: sintético
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• Troca fácil da lâmpada: Sim
• LEDs integrados: Não
• Apenas para LED: Sim
• Material de primeira qualidade: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Não
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Comprimento da cavidade: 7 cm
• Largura da cavidade: 7 cm
• Altura: 4,2 cm
• Comprimento: 9 cm
• Peso líquido: 0,112 kg
• Distância de encastramento: 10 cm
• Largura: 9 cm

Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 30.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
500 lm
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Classe energética da fonte de luz
incluída: sem lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: GU10
• Potência da lâmpada incluída: • Potência máxima da lâmpada de
substituição: 5.5 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
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Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696160886
• Peso líquido: 0,112 kg
• Peso bruto: 0,166 kg
• Altura: 158,000 mm
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• Comprimento: 53,000 mm
• Largura: 103,000 mm
• Número de material (12NC):
915005423401
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