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Győzze le az árnyékot a fénnyel
A Bonq azoknak készült, akik erőteljes spotvilágításra vágynak. Ez a fehér spotlámpa 
erőteljes halogén fénysugarat kibocsátó, extra méretű, mozgatható lámpafejekkel 
rendelkezik.
Innovatív világítási megoldások
• Philips izzó/izzók mellékelve

Különleges jellemzők
• Használható fali fényerő-szabályozóval
• Bármilyen irányba szabadon elfordítható



 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).

Szabadon elforgatható

A lámpa feje a kívánt irányba fordítható, így oda 
világít, ahol szükség van rá.
579823116

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2014-01-31

Verzió: 4.0.1

12 NC: 9150 023 81301
EAN: 87 17943 03528 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.lirio.eu
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: alumínium
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Halogén lámpa/lámpák mellékelve
• Használható fali fényerő-szabályozóval
• Bármilyen irányba szabadon elfordítható

A termék méretei és tömege
• Magasság: 10,1 cm
• Hosszúság: 28,1 cm
• Szélesség: 14,1 cm
• Nettó tömeg: 1,540 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 12 V-os
• Izzók száma: 2
• Armatúrafedél: G53
• Wattértékű izzó mellékelve: 30 W-os

• Maximum wattértékű csereizzó: 45 W
• Világos szín: 3000 K meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 4000 óra
• A fénysugár szöge: 24°
• 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: 15 cm
• Hosszúság: 30,5 cm
• Szélesség: 16,3 cm
• Tömeg: 1,663 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

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