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Győzze le az árnyékot a fénnyel
Erős igénybevételre szánt, fehér alumíniumból készült, nagy méretű, fehér kocka lekerekített szélekkel. 

Belsejében meleg fehér fényt árasztó, EcoHalogen lámpa található, amelynek helyzete állítható, a 

fénysugár irányának megváltoztatásához. Masszív megjelenésű, hozzá illeszkedő fényminőséggel.
Innovatív világítási megoldások
• Philips izzó/izzók mellékelve

Különleges jellemzők
• Használható fali fényerő-szabályozóval
• Állítható fejű spotlámpa



 Philips izzó/izzók mellékelve
A lámpa Philips izzóval/izzókkal kapható, amely(ek) a 
lámpához illő, kiváló fényminőséget és -hatást 
eredményez(nek).

Használható fali fényerő-szabályozóval

A lámpa beépített fali fényerő-szabályozóval is 
használható (nem tartozék).

Állítható fejű spotlámpa

A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve 
oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: alumínium
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Halogén lámpa/lámpák mellékelve
• Használható fali fényerő-szabályozóval

A termék méretei és tömege
• Magasság: 11,5 cm
• Hosszúság: 23,4 cm
• Szélesség: 9,2 cm
• Nettó tömeg: 1,220 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Intervallum: 220 V - 240 V, 50-

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 2
• Armatúrafedél: GU10
• Wattértékű izzó mellékelve: 35 W
• Maximum wattértékű csereizzó: 35 W

• Világos szín: 2800 K meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 1000 óra
• A fénysugár szöge: 40°
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt

Szerviz
• Garancia: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 14 cm
• Hosszúság: 25,7 cm
• Szélesség: 16,3 cm
• Tömeg: 1,427 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Otthoni iroda és dolgozószoba
• Formázás: Modern
• Típus: Spotlámpa
•
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