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Skap den riktige lysstilen
Philips Donegal innfelt spotlys er laget av førsteklasses, støv- og rustfritt
materiale for enkelt vedlikehold. Velg Philips GU10 LED-pæren som
passer til spotstil og sikre høy kvalitet og langvarig belysning.
Egenskaper
• Lyskilde følger ikke med
• Enkel pæreskifting
Designet for stuen og soverommet ditt
• Førsteklasses materiale
• Ingen støv, ingen rust
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Høydepunkter
Lyskilde følger ikke med
Denne lampen leveres uten lyskilde,
noe som gjør det mulig for deg å velge
den lysmengden som passer best til
rommet og den personlige smaken din.
Hvis du velger en LED-lyskilde fra
Philips, er du sikret høy kvalitet og lang
levetid.

Enkel pæreskifting
Den nye brukervennlige ringen gjør den
enkelt å montere GU10-lyspæren.
Førsteklasses materiale
Dette innfelt spotlyset er laget av
førsteklasses syntetikk med finish av
overlegent materiale. Dette sikrer
holdbarhet og høy lumenbestandighet.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: syntetisk
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Justerbart spothode: Ja
• Rustfri, støvfri: Ja
• Enkel pæreskifting: Ja
• Kun laget for LED: Ja
• Material av premium kvalitet: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom
• Stil: Funksjonell
• Type: Innfelt spot
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Lengde på utstikker: 7,0 cm
• Bredde på utstikker: 7,0 cm
• Lengde: 9,0 cm
• Nettovekt: 0,248 kg
• Forsenkningsavstand: 10 cm
• Bredde: 9,0 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Ja
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
lyskilde følger ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyskilde(r) i klasse: A++ til E
• Antall lyskilder: 3
• Armatur/sokkel: GU10
• Lyskilde følger med: • Erstatningslyskilde med maks. effekt i
watt: 5.5 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696161029
• EAN/UPC – boks: 8718696230718
• Høyde: 30,8 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 0,338 kg
• Vekt: 0,338 kg
• Nettovekt (del): 0,248 kg
• SAP-høyde (del): 308,000 mm
• SAP-lengde (del): 53,000 mm
• SAP-bredde (del): 103,000 mm
• Bredde: 5,3 cm
• Lengde: 10,3 cm

Ingen støv, ingen rust
Det spesielle støv- og rustfrie
materialet til dette innfelte spotlyset
minimerer støvsamling og sikrer lang
levetid for produktet ditt.
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