Lirio de la Philips
Spot luminos

Dolium
aluminiu

57992/48/16

Creaţi umbre prin controlarea
luminii
Cilindri de eleganţă pură. Cilindrii din aluminiu fără cusur ai acestui spot Dolium gri sunt
simpli şi eleganţi. Design simplu şi îndrăzneţ şi doar un mic accent şic industrial.
Iluminare inovatoare
• Bec (becuri) Philips incluse
Caracteristici speciale
• Compatibil cu variatorul de perete
• Se rotește liber în orice direcţie

579924816

Spot luminos

Dolium aluminiu

Specificaţii
Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

•
•
•
•

Putere reglabilă
Lămpi cu halogen incluse
Se rotește liber în orice direcţie
Date fotometrice disponibile

Dimensiunile și greutatea produsului
•
•
•
•

Înălţime: 12,2 cm
Lungime: 21 cm
Lăţime: 7,2 cm
Greutate netă: 0,996 kg

Repere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corp de iluminat cu intensitate variabilă
LED: Nu
LED încorporat: NU
Clasa energetică a sursei de lumină incluse
Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din
clasa: C până la E
Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
Clasa de protecţie: I - împământat
Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional
de: 45 W
Lumină generată bec inclus: 270 lm

Bec (becuri) Philips incluse

Această lampă este prevăzută cu bec(becuri) Philips,
oferindu-vă cea mai bună calitate și cel mai bun efect
de lumină, care corespund lămpii dvs.

Compatibil cu variatorul de perete

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: halogen, 230 V
• Număr de becuri: 2
• Corp de iluminat/soclu: GU10
• Putere bec inclusă: 35 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 35 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 2.000 ore
• Unghi fascicul: 40°

•
•
•
•

Înălţime: 12,4 cm
Lungime: 24,9 cm
Lăţime: 16,3 cm
Greutate: 1,280 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor, Birou de acasă
• Stil: Modern
• Tip: Spot luminos

Această lampă este compatibilă cu un variator de
perete instalat (nu este inclus în cutie).

Rotire liberă

•

Puteţi roti capul corpului de iluminat în direcţia
dorită și puteţi să aduceţi lumina acolo unde aveţi
nevoie.
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