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Creează stilul de iluminat
potrivit
Spoturile încastrate Donegal de la Philips sunt fabricate din materiale
premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără
efort. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu
stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă
durată.
Caracteristici speciale
• Becul nu este inclus
• Înlocuire simplă a becurilor
Concepută pentru camera de zi și dormitor
• Material premium
• Fără praf, fără rugină
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Repere
Becul nu este inclus
Această lampă nu este echipată cu
bec, ceea ce îți permite să alegi între
puterea luminoasă care se potrivește
cel mai bine camerei și preferințelor
tale personale. Un bec LED Philips îți va
asigura o înaltă calitate și o putere
luminoasă de durată.
Înlocuire simplă a becurilor
Noul inel ușor de utilizat permite
instalarea fără efort a becurilor cu soclu
GU10.

Material premium
Acest spot încastrat este fabricat din
materiale sintetice premium cu o
finisare superioară a materialului.
Acestea asigură durabilitatea și
rezistența la flux luminos ridicat.
Fără praf, fără rugină
Materialul de suprafață special, care nu
acumulează praf și nu ruginește, al
acestui spot încastrat minimizează
acumularea prafului și asigură durata
lungă de viață a produsului.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: materiale sintetice
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Spot reglabil: Da
• Anti rugină și anti praf: Da
• Înlocuire simplă a becurilor: Da
• Realizate numai pentru LED: Da
• Material de calitate premium: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor
• Stil: Funcțional
• Tip: Spot încastrat
• EyeComfort: Nu
Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime de tăiere: 7,0 cm
• Lățime de tăiere: 7,0 cm
• Lungime: 9,0 cm
• Greutate netă: 0,112 kg
• Distanță de încastrare: 10 cm
• Lățime: 9,0 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice
• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: fără bec inclus
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: GU10
• Puterea becului inclus: • Putere maximă a becului de înlocuire:
5.5 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
• Clasa de protecție: II - izolație dublă
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Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696160978
• EAN/UPC – Cutie: 8718696230664
• Înălțime: 15,8 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,166 kg

Data apariţiei: 2019-10-26
Versiune: 0.495

• Greutate: 0,166 kg
• Greutate netă (unitate): 0,112 kg
• Greutate SAP (unitate): 158,000 mm
• Lungime SAP (unitate): 53,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 103,000 mm
• Lățime: 5,3 cm
• Lungime: 10,3 cm
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