
 

 

Philips myBathroom
Süllyesztett spotlámpa

Tub
matt króm
LED
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Frissüljön fel a gyönyörű 

természetes fénnyel
Az IP65 védettségű Philips myBathroom Tub süllyesztett spotvilágítást a zuhanyzó fölé 
szerelheti. Kapcsolódjon ki nyugodtan, hiszen a süllyesztett spotlámpa a színeket éppen 
olyannak mutatja, amilyennek azokat a természet teremtette.

Az Ön fürdőszobájába tervezve
• Valódi bőrszín kiváló minőségű fénnyel
• IP 65: A tökéletes megvilágítás zuhanyzáshoz

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Kiváló minőségű LED-világítás
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Fényerő-szabályozóval állítható fényerő
• Tökéletes fénysugár kiemelő világításhoz
• Akár 20 éves élettartam



 Valódi bőrszín

Ez a Philips fürdőszobai lámpa visszaadja a 
színek valódi csillogását. Éppen úgy, mint a nap.

Kiváló minőségű LED-világítás

A Philips lámpa LED technológiája a Philips 
egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal 
bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és 
kiemeli otthona élénk színeit.

Meleg fehér fény

A fény különböző színhőmérséklettel 
rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a 

mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel 
rendelkező lámpák meleg, otthonosabb fényt 
bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel 
rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a 
Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos 
hangulat megteremtése érdekében.

Kiemelő világítás

Ennek a Philips spotlámpának a fénysugara 
tökéletesen alkalmas a kiemelő világításra. A 
fénynyalábbal a belső tér bármely részletét 
vagy sajátosságát képes kihangsúlyozni.

Szabályozható

Állítsa be a Philips LED lámpa fényerejét a 
fényerő-szabályozóval (nem tartozék). Ez teszi 
ezt a fényforrást ideálissá a megfelelő 
környezet teremtésére, legyen szó egy édes 
kettesben eltöltendő vacsoráról vagy baráti 
összejövetelről az Ön nappalijában. A Philips 
több, a Philips LED fényforrásaival kompatibilis 
fali fényerő-szabályozót tesztelt. A kompatibilis 

fényerő-szabályozók listája a Letöltések és 
terméktámogatás résznél található.

Energiatakarékos

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a 
hagyományos fényforrásokhoz képest 
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a 
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg 
amellett, hogy óvja környezetét.

IP65 - a fürdőszobában is biztonságos

Ezt a Philips fürdőszobai lámpát kifejezetten 
párás környezethez tervezték és szigorú 
teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása 
érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első 
a por, a második a víz elleni védelem szintjét 
jelöli. Ez a fürdőszobai lámpa IP65-ös értékkel 
rendelkezik: zuhanyvilágításként is használható.
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Fénypontok
Süllyesztett spotlámpa
Tub matt króm, LED
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: üveg, alumínium
• Szín: matt króm

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható

A termék méretei és tömege
• Hosszúság: 9,2 cm
• Szélesség: 9,2 cm
• Nettó tömeg: 0,725 kg
• Süllyesztett távolság: 5,7 cm
• Kivágás hossza: 8,0 cm
• Kivágás szélessége: 8,0 cm

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

60 Hz
• Izzó technológia: LED, Biztonságos, igen alacsony 

feszültség
• Izzók száma: 1
• Watt fényforrás mellékelve: 6 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 20 000 óra

• A fénysugár szöge: 35°
• A lámpa teljes fényárama: 290 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED
• IP-kód: IP65, por ellen tömített, vízsugár ellen 

védett
• Védelmi osztály: III - biztonságos, igen alacsony 

feszültségű
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 56 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 18,4 cm
• Hosszúság: 13,8 cm
• Szélesség: 7,7 cm
• Tömeg: 0,851 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
•
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