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Hozza létre a tökéletes
fényt
A Philips Donegal süllyesztett szpotlámpa prémium, nem porosodó és
nem rozsdásodó anyagból készült a könnyű karbantartás érdekében. A
stílusához illő Philips GU10-es LED-es fényforrás kiválasztásával kiváló
minőségű és tartós világítást biztosíthat.
Különleges jellemzők
• Nem tartalmaz fényforrást
• Egyszerű fényforráscsere
A nappalijához és hálószobájához tervezve
• Páratlan minőségű anyagok
• Nincs por, nincs rozsda
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Fénypontok
Nem tartalmaz fényforrást
A lámpa nem tartalmaz fényforrást,
ezzel lehetővé teszi az Ön számára,
hogy olyan fénytípust válasszon, amely
a legjobban illik a szoba hangulatához,
és legjobban tükrözi az Ön ízlését. A
Philips LED fényforrás kiváló minőségű,
és hosszantartó fényáramot biztosít.

Egyszerű fényforráscsere
Az új, egyszerűen használható gyűrű
könnyűvé teszi a GU10-es fényforrás
beszerelését.
Páratlan minőségű anyagok
A süllyesztett spotlámpa prémium
minőségű, kiváló felületkezelésű
műanyagból készült. Ez tartósságot és
magas fényáram-ellenállást biztosít.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: króm
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Állítható fejű spotlámpa: Igen
• Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
• Könnyű fényforráscsere: Igen
• Kizárólag LED-ekhez: Igen
• Prémium minőségű anyag: Igen
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
• EyeComfort: Nem
A termék méretei és tömege
• Kivágás hossza: 7,0 cm
• Kivágás szélessége: 7,0 cm
• Hosszúság: 9,0 cm
• Nettó tömeg: 0,248 kg
• Süllyesztett távolság: 10 cm
• Szélesség: 9,0 cm
Szerviz
• Jótállás: 2 év

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
• LED: Igen
• Beépített LED: Nem
• A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: fényforrás nélkül
• A lámpa a következő energiaosztályú
izzóval/izzókkal kompatibilis:: A++ - E
• Fényforrások száma: 3
• Foglalat/fejelés: GU10
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: • Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 5.5 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű

Nincs por, nincs rozsda
A süllyesztett spot speciális, nem
porosodó és nem rozsdásodó felületi
anyagának köszönhetően a termék
minimális port gyűjt össze és hosszú
élettartamú.
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696161036
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696230725
• Magasság: 30,8 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
0,338 kg
• Tömeg: 0,338 kg
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• Nettó tömeg (darabonként): 0,248 kg
• SAP magasság (darabonként):
308,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 53,000 mm
• SAP szélesség (darabonként):
103,000 mm
• Szélesség: 5,3 cm
• Hosszúság: 10,3 cm
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