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Skab den rette stil med lys
Philips Donegal-indbygningsspotlys er lavet af førsteklasses støvfrit og
rustfrit materiale, som giver nem vedligeholdelse. Vælg en Philips GU10
LED-pære, der passer til din spotstil, og få langtidsholdbart lys af høj
kvalitet.
Særlige egenskaber
• Pære medfølger ikke
• Let pæreskift
Designet til dagligstue og soveværelse
• Førsteklasses materialer
• Ingen støv, ingen rust

50403/31/PN

Vigtigste nyheder
Pære medfølger ikke
Lampen leveres uden lyskilde, hvilket
gør dig i stand til at vælge den
lyseffekt, der passer bedst til rummet
og din personlige smag. Ved at vælge
en Philips LED lyskilde sikres en høj
kvalitet og langvarig lyseffekt.

Førsteklasses materialer
Denne indbygningsspot er lavet af
førsteklasses syntetiske materialer med
uovertruffen overfladebehandling. Det
sikrer holdbarhed og høj bestandighed
af lysudbytte.

Let pæreskift
Den nye brugervenlige ring giver
ubesværet påsætning af GU10 pære.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: syntetisk materiale
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Ja
• Rust- og støvfrit: Ja
• Let at skifte pæren: Ja
• Kun lavet til LED: Ja
• Førsteklasses materialekvalitet: Ja
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse
• Styling: Funktionel
• Type: Indbygningsspot
• EyeComfort: Nej
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 7,0 cm
• Udskæringsbredde: 7,0 cm
• Længde: 9,0 cm
• Nettovægt: 0,248 kg
• Indbygget afstand: 10 cm
• Bredde: 9,0 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Ja
• LED: Ja
• Indbygget LED: Nej
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: pære medfølger ikke
• Lamper er kompatible med pære(r) i
klasse: A++ til E
• Antal pærer: 3
• Fatning/sokkel: GU10
• Pære med wattforbrug medfølger: • Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 5.5 W
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12,5 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II dobbeltisoleret

Ingen støv, ingen rust
Det særlige støvfri og rustfri
overflademateriale i denne
indbygningsspot minimerer
støvopsamling og sikrer lang levetid af
produktet.
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Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696161029
• Nettovægt: 0,248 kg
• Bruttovægt: 0,338 kg
• Højde: 308,000 mm
• Længde: 53,000 mm
• Bredde: 103,000 mm
• SAP EAN/UPC – del: 8718696161029
• Materiale nummer (12NC):
915005424801

Udgivelsesdato:
2020-02-22
Version: 0.557

• EAN/UPC – kasse: 8718696230718
• Højde: 30,8 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,338 kg
• Vægt: 0,338 kg
• Nettovægt: 0,248 kg
• SAP-højde (del): 308,000 mm
• SAP-længde (del): 53,000 mm
• SAP-bredde (del): 103,000 mm
• Bredde: 5,3 cm
• Længde: 10,3 cm
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