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Anı sevinçle yaşamak
Bu Philips my Living Contemporary; günümüzün zevklerine,
trendlerine ve yaşam tarzlarına uygun zarif bir görünüme ve yüksek
ışık kalitesine sahip olan spot lamba serisidir.
Özel nitelikler
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı
• Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık demeti
Ev ofisiniz için tasarlandı
• İç mekanınızdaki tüm odalara uygun
• Doğal ve tanınabilir formlar
Oturma ve yatak odanız için tasarlandı
• Yüksek kaliteli malzemeler
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Özellikler
Ayarlanabilir spot lamba başlığı

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

Vurgulu aydınlatma için mükemmel
seçim
Vurgulu aydınlatma için mükemmel ışık
demeti. Bu Philips spot lamba, vurgulu
aydınlatma için mükemmel ışık
demetine sahiptir (GU10 ampul dahil
değildir). Yoğun ışıkla, iç mekanınızdaki
herhangi bir ayrıntıyı veya özelliği
vurgulayabilirsiniz.
İç mekanınızdaki tüm odalara uygun
Tamamen işlevsel ve aynı zamanda
son derece şık olan bu Philips spot ışık
evinizdeki tüm odalara dekoratif bir
dokunuş getirecek.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: metal
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• click!FIX montaj: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Modern
• Tip: Spot lamba
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 8,2 cm
• Uzunluk: 22,4 cm
• Net ağırlık: 0,990 kg
• Genişlik: 22,4 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler
• Armatürün toplam lumen çıkışı: No
bulb included
• Şebeke elektriği: 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 3
• Armatür/duy: GU10
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 5.5 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
• Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696164822
• Net ağırlık: 0,990 kg
• Brüt ağırlık: 1,261 kg
• Yükseklik: 24,800 cm
• Uzunluk: 11,400 cm
• Genişlik: 24,500 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005531101

Doğal ve tanınabilir formlar
Yumuşak geçişler ve kıvrımlı hatlar
Philips myLiving aydınlatmaların
zamansız görünümünü tanımlar. Pratik
ve şık myLiving spot ışıklar engelsizdir
ve tüm çağdaş iç mekanlara mükemmel
uyum sağlar.
Yüksek kaliteli malzemeler
Bu lamba üstün kaplama ile yüksek
kaliteli malzemelerin katmanlı
desenlerinden üretilmiştir. Bu özellikler,
yıllar boyunca sağlam ve uzun ömürlü
bir ürünle evinizi canlandırmanızı
sağlar.
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