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De juiste lichtstijl creëren
De Donegal inbouwspot van Philips is vervaardigd van hoogwaardig,
stof- en roestvrij materiaal voor probleemloos onderhoud. creëer uw
eigen sfeer met een Philips LED-lamp met GU10-fitting naar keuze.
Speciale kenmerken
• Exclusief lamp
• Eenvoudig verwisselbare lamp
Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Eersteklas materialen
• Stof- en roestvrij
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Kenmerken
Exclusief lamp
Deze lamp wordt geleverd zonder
lamp, waardoor u de lichtopbrengst
kunt kiezen die het beste bij de kamer
en u persoonlijke smaak past. Wanneer
u voor een Philips LED-lamp kiest,
krijgt u een hoogwaardige en
duurzame lichtopbrengst.
Eenvoudig verwisselbare lamp
Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke
ring verwisselt u probleemloos een
lamp met een GU10-fitting.

Eersteklas materialen
Deze inbouwspot is vervaardigd van
hoogwaardige, synthetische materialen
met een superieure afwerking. Dit zorgt
voor duurzaamheid en hoge
lichtsterkte.
Stof- en roestvrij
Het speciale stof- en roestvrije
oppervlak van deze inbouwspot
beperkt stof tot een minimum en
waarborgt een lange levensduur van
uw product.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: grijs
• Materiaal: kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Draaibare spot: Ja
• Roest- en stofvrij: Ja
• Eenvoudig verwisselbare lamp: Ja
• Hoogwaardig materiaal: Ja
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer
• Stijl: Functioneel
• Type: Inbouwspot
• EyeComfort: Nee
Afmetingen en gewicht van product
• Lengte inbouwopening: 7,0 cm
• Diameter inbouwopening: 7,0 cm
• Lengte: 9,0 cm
• Nettogewicht: 0,248 kg
• Inbouwafstand: 10 cm
• Breedte: 9,0 cm
Service
• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Ja
• LED: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: exclusief lamp
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E
• Aantal lampen: 3
• Fittinghouder/lampfitting: GU10
• Wattage meegeleverde lamp: • Maximaal vermogen vervangende
lamp: 5.5 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
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Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696161050
• EAN/UPC - Case: 8718696230749
• Hoogte: 30,8 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,338 kg
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• Gewicht: 0,338 kg
• Nettogewicht (per stuk): 0,248 kg
• SAP hoogte (per stuk): 308,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 53,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 103,000 mm
• Breedte: 5,3 cm
• Lengte: 10,3 cm
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