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Fokus på stil
Installer denne praktiske spot fra Philips i dit hjem. Vælg en GU10
LED pære fra Philips, der passer til lampestilen, og få høj kvalitet
og lys med en lang levetid.
Særlige egenskaber
• Justerbart spothoved
• Pære medfølger ikke
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Vigtigste nyheder
Justerbart spothoved

Ret lyset hen, hvor du har brug for det,
ved at justere, rotere eller vippe
lampens spothoved.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: mat krom
• Materiale: metal
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Integreret LED: Nej
• Monter produktet uden for
rækkevidde: Ja
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse
• Styling: Funktionel
• EyeComfort: Nej
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 7,5 cm
• Udskæringsbredde: 7,5 cm
• Højde: 10 cm
• Længde: 8,5 cm
• Nettovægt: 0,080 kg
• Indbygget afstand: 10 cm
• Bredde: 8,5 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 30.000 t
• Samlet lysudbytte fra lampe: 500 lm
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Nej
• Indbygget LED: Nej
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: pære medfølger ikke
• Lamper er kompatible med pære(r) i
klasse: A++ til E
• Antal pærer: 1
• Fatning/sokkel: GU10
• Pære med wattforbrug medfølger: • Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 50 W
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12,5 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II dobbeltisoleret
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696133293
• Nettovægt: 0,080 kg
• Bruttovægt: 0,190 kg
• Højde: 145,000 mm
• Længde: 40,000 mm
• Bredde: 95,000 mm
• Materiale nummer (12NC):
915005222601

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.
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