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A fény és a dizájn tökéletes 

kombinációja
A Philips SmartSpot intelligens világítási megoldást kínál, amely kidolgozott megjelenésével 
még szebbé teszi otthonát. A spotlámpa meleg fényt ad, és többféle minimalista, 
süllyesztett kialakításban kapható, így bármilyen belső térhez kiválóan illeszkedik.

Otthona a spotlámpák fényében
• Ragyogó, kiváló minőségű fény
• Fényerő-szabályozóval állítható fényerő
• Rendkívüli rugalmasság

Fényes kivitelezésű, süllyesztett spotlámpák
• Karcsú és diszkrét kialakítás
• Páratlan tartósságot biztosító, minőségi anyagok
• Spotlámpás megoldások a lakásbelső megvilágításához

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Különösen hosszú élettartam
• Akár 40%-os energiamegtakarítás



 Ragyogó, kiváló minőségű fény
A Philips halogénlámpák ragyogó fényükkel kiemelik 
a részleteket, vagy kellemes hangulatot teremtenek a 
szobában. A fény 40°-os sugárzási szögben szóródik 
szét, ami tökéletes az általános világításhoz.

Szabályozható

Állítsa be a Philips lámpa fényerejét a fényerő-
szabályozóval (nem tartozék). Ez teszi ezt a 
fényforrást ideálissá a szoba valamely részletének 
hangsúlyozására vagy a megfelelő környezet 
teremtésére, legyen szó egy édes kettesben 
eltöltendő vacsoráról vagy baráti összejövetelről az 
Ön nappalijában.

Rendkívüli rugalmasság
A Philips SmartSpot speciális fényforrás, amellyel 
tökéletesen uralhatja otthonának világítását. Számos 
alkotórésze szabadon elfordítható, így a fény 
pontosan a megfelelő helyre irányítható, ráadásul 
teljes mértékben szabályozható.

Páratlan minőségű anyagok

A Philips SmartSpot világítótestek csúcsminőségű 
anyagokból többek között sajtolt alumíniumból 
készülnek.

Karcsú és diszkrét kialakítás
A modern, süllyesztett stílus keskeny és diszkrét, 
ráadásul tökéletesen illeszkedik a mennyezethez:sem 
kiugró sarkok, sem ügyetlen formák nem zavarhatják 
meg a szoba elrendezését.

Intelligens világítási megoldás
Ha kitűnő minőséget és intelligens világítási 
megoldást keres, amely kidolgozott megjelenésével 
még szebbé teszi otthonát, próbálja ki a Philips 
SmartSpot spotlámpákat. Többféle funkciójú, 
minimalista, süllyesztett kialakításban kaphatók, így 
bármilyen belső térhez kiválóan illeszkednek.

Különösen hosszú élettartam
Különösen hosszú, akár 1000 óra élettartamú Philips 
lámpával.

Akár 40%-os energiamegtakarítás

Ez a lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest 
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; 
vagyis pénzt takarít meg amellett, hogy óvja 
környezetét.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém
• Szín: matt króm

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Halogén lámpa/lámpák mellékelve
• Határozott fénysugár
• Állítható fejű spotlámpa

A termék méretei és tömege
• Hosszúság: 10 cm
• Szélesség: 10 cm
• Nettó tömeg: 0,330 kg
• Süllyesztett távolság: 15 cm
• Kivágás hossza: 9,2 cm
• Kivágás szélessége: 9,2 cm

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

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: GU10
• Watt fényforrás mellékelve: 35 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 2000 óra
• A fénysugár szöge: 40°
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED: Nem
• Beépített LED: NEM
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: D
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: C - E
• IP-kód: IP23, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, permetezett víz ellen védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 45 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 270 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 14,3 cm
• Hosszúság: 11,8 cm
• Szélesség: 9,3 cm
• Tömeg: 0,495 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
•
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