Spot lamba
Essentials
burlap
mat krom

Tarza vurgu yapın
50234/17/E7

Bu pratik Philips spot lambayı evinize ekleyin. Spot stilinize uyacak
ve yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bir ışık sağlayacak Philips E14
LED ampulünüzü seçin.
Özel nitelikler
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı
• Ampul birlikte verilmez
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Özellikler
Ayarlanabilir spot lamba başlığı

Lambanın spot başlığını ayarlayarak,
döndürerek veya eğerek ışığı istediğiniz
yere kolayca yönlendirebilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: mat krom
• Malzeme: cam
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• Elle ulaşılamayan yerler için montaj
ürünü: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Spot lamba
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 14,5 cm
• Uzunluk: 69 cm
• Net ağırlık: 0,950 kg
• Genişlik: 19,5 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler
• Armatürün toplam lumen çıkışı: No
bulb included
• Şebeke elektriği: 50-60 Hz, 220 V 240 V Aralığı
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 4
• Armatür/duy: E14
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 40 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
• Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696132999
• Net ağırlık: 0,950 kg
• Brüt ağırlık: 1,543 kg
• Yükseklik: 72,000 cm
• Uzunluk: 12,000 cm
• Genişlik: 14,000 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005219601

Ampul birlikte verilmez
Bu lambanın ampulü yoktur, bu da
odanıza ve kişisel zevkinize en uygun
ışık çıkışını seçmenizi sağlar. Bir Philips
LED ampul seçerek, yüksek kaliteli ve
uzun ömürlü bir ışık çıkışı sağlanır.
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