PHILIPS
Lampu spot
tersembunyi
59775 POMERON 070
5W 27K WH
putih
LED
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Lampu utama untuk
menerangi rumah Anda
Atur arah cahaya dalam berbagai cara dengan kepala lampu sorot Philips
LED Pomeron yang dapat disesuaikan dalam rotasi 2 poros. Desain putih
penuh gaya akan memperindah dekor Anda, berlimpahkan sinar yang
kuat dan terfokus dengan nuansa beraksen.
Mudah Digunakan
• Sudut cahaya dapat disesuaikan
Hemat energi
• Ballast konvensional internal Philips
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Kelebihan Utama
Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi, tahan lama

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: logam
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional,
Ruang Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Lampu spot tersembunyi
• EyeComfort: Y
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 7,0 cm
• Lebar tampilan cahaya: 7,0 cm
• Panjang: 9,0 cm
• Berat bersih: 0,082 kg
• Jarak resesi: 6,2 cm
• Lebar: 9,0 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 290 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 1 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 5
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda

Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830434541
• EAN/UPC - Kasus: 6947830478958
• Tinggi: 7,8 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,117
kg
• Berat: 0,117 kg
• Berat bersih (Bagian): 0,082 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 78,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 94,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 94,000 mm
• Lebar: 9,4 cm
• Panjang: 9,4 cm
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