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Luo tyylikäs valaistus
Philipsin upotettava Donegal-kohdevalaisin on helppohoitoinen, sillä se
on valmistettu ensiluokkaisesta materiaalista, joka ei ruostu eikä kerää
pölyä. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja
pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.
Erityisominaisuudet
• Ei sisällä lamppua
• Helppo lampun vaihto
Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen
• Ensiluokkainen materiaali
• Ei pölyä, ei ruostetta
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Kohokohdat
Ei sisällä lamppua
Valaisimen mukana ei ole lamppua,
joten voit valita huoneeseen ja omaan
makuusi sopivan tehoisen lampun.
Philipsin LED-lamput takaavat
korkealaatuisen ja pitkäkestoisen
valovirran.

Helppo lampun vaihto
Uusi kätevä rengas helpottaa GU10lampun asentamista.
Ensiluokkainen materiaali
Upotettava spottivalaisin on
valmistettu laadukkaista synteettisistä
materiaaleista ja sen pintaviimeistely
on ensiluokkainen. Tämä varmistaa
pitkän käyttöiän ja suuren valovirran.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: Synteettinen
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: Kyllä
• Ruostumaton ja pölyä keräämätön:
Kyllä
• Helppo lampun vaihto: Kyllä
• Sopii vain LED-lampuille: Kyllä
• Ensiluokkainen materiaali: Kyllä
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone
• Tyyli: Toiminnollinen
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 7,0 cm
• Aukon leveys: 7,0 cm
• Pituus: 9,0 cm
• Nettopaino: 0,112 kg
• Upotussyvyys: 10 cm
• Leveys: 9,0 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: ei
• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: ei sisällä lamppua
• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Kanta/kupu: GU10
• Mukana toimitettavan lampun teho: • Vaihtolampun enimmäisteho: 5.5 W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696160978
• EAN/UPC – laatikko: 8718696230664
• Korkeus: 15,8 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,166 kg
• Paino: 0,166 kg
• Nettopaino (kpl): 0,112 kg
• SAP-korkeus (kpl): 158,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 53,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 103,000 mm
• Leveys: 5,3 cm
• Pituus: 10,3 cm

Ei pölyä, ei ruostetta
Upotettavan spottivalaisimen pölyä
keräämätön ja ruostumaton pinnoite
pidentää tuotteen käyttöikää.
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