Indbygningsspot
Funktionel
POMERON DIM 070 5 W 27 K
White

8718696173794

En lampe. Din kontakt.
Tre lysindstillinger
Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips
SceneSwitch LED loftslampe kan du vælge mellem tre
lysindstillinger alt efter tidspunktet og situationen. Det er ikke
nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste,
du skal bruge, er din eksisterende kontakt
Passer til din indretning
• Dekorativ metallisk finish
Lyseffekt
• Klar og fokuseret stråle
Sikkerhed
• Ingen skadelig UV-stråling
Styring
• Trinvis dæmpning
Holdbarhed
• Lang levetid op til 15.000 timer

8718696173794

Vigtigste nyheder
Dekorativ metallisk finish
En tidssvarende metallisk finish tilføjer
et moderne strejf.

Ingen skadelig UV-stråling
Produktet er designet til at eliminere
potentiel generende UV-stråling.

Klar og fokuseret stråle
Fokusér lyset på genstande, et
spisebord eller andet interiør for at
skabe opmærksomhed om bestemte
stilarter.

Trinvis dæmpning
Vælg blandt forskellige
dæmpningsniveauer for at skabe den
rette stemning.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: hvid
• Materiale: metal/plast
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Ja
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Integreret LED: Ja
• Fjernbetjening inkluderet: Nej
• Midtpunkt: Ja
Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 30 °
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Diverse
• Specielt designet til: Funktionel
• Type: Spot
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 7 cm
• Udskæringsbredde: 7 cm
• Højde: 6,7 cm
• Længde: 9 cm
• Nettovægt: 0,113 kg
• Indbygget afstand: 3,5 cm
• Bredde: 9 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
• Levetid: 15.000 t
• Diameter: 107,4 mm
• Samlet lysudbytte fra lampen: 330
• Lysfarve: 2700
• 230V: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Pære med wattforbrug inkluderet: 5
• IP-kode: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II

Lang levetid op til 15.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine
produkters levetid op til 15.000 timer.

8718696173794
Design og finish
• Farve: hvid
• Specielt designet til: Funktionel
• EAN/UPC – produkt: 8718696173794
• Garanti: 2 år
• Spredningsvinkel: 30 °
• Nettovægt: 0,105 kg
• Udskæringslængde: 7 cm
• Materiale: metal/plast
• Bruttovægt: 0,170 kg
• Udskæringsbredde: 7 cm
• Justerbart spothoved: Ja
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
• Type: Spot
• Højde: 8,500 cm
• Højde: 6,7 cm
• Levetid: 15.000 t
• Længde: 9,300 cm
• Bredde: 9,300 cm
• Materiale nummer (12NC):
915005808501
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• Længde: 9 cm
• Nettovægt: 0,113 kg
• Indbygget afstand: 3,5 cm
• Bredde: 9 cm
• Diameter: 107,4 mm
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Samlet lysudbytte fra lampen: 330
• Lysfarve: 2700
• Integreret LED: Ja
• 230V: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Pære med wattforbrug inkluderet: 5
• IP-kode: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
• Fjernbetjening inkluderet: Nej
• Midtpunkt: Ja
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