
Mutkattomaan
elämänmenoon
Philipsin my Living Contemporary -valikoima sisältää tyylikkäitä

spottivalaisimia, joiden valo on korkealaatuista. Ne sopivat tämän

päivän mieltymyksiin, trendeihin ja elämäntyyliin.

Erityisominaisuudet

• Säädettävä spottivalaisin

• Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

Suunniteltu kotitoimistoon

• Sopii jokaiseen huoneeseen

• Luonnollinen ja tunnistettava muotoilu

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

• Laadukkaat materiaalit

Spottivalaisin

myLiving

PONGEE

valkoinen
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Kohokohdat
Säädettävä spottivalaisin

Saat suunnattua valon haluamaasi
suuntaan helposti säätämällä,
kiertämällä tai taivuttamalla lampun
spottivalaisinta.

Täydellinen korostusvalaistukseen
Täydellinen valokeila
korostusvalaistukseen. Tämä Philips-
spottivalo sopii täydellisesti
korostusvalaistukseen (GU10-lamppu
ei sisälly toimitukseen). Keskitettävällä
valolla voit korostaa sisustuksen mitä
tahansa yksityiskohtaa.

Sopii jokaiseen huoneeseen
Käytännöllinen ja elegantti Philips-
spottivalaisin lisää ripauksen tyyliä
mihin tahansa huoneeseen.

Luonnollinen ja tunnistettava
muotoilu
Pehmeät siirtymäkohdat ja kaarevat
linjat ovat Philips myLivingin ajattoman
ulkoasun salaisuus. Käytännölliset ja
tyylikkäät myLiving-spottivalaisimet
sulautuvat huomaamattomasti
nykyaikaiseen sisustukseen.

Laadukkaat materiaalit
Valaisimen muotoilussa on käytetty
laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja
ja sen pintaviimeistely on
ensiluokkainen. Tuote on siis
vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee
kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien
kuluttuakin.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: Kyllä

• click!FIX-kiinnitys: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Moderni

• Tyyppi: Spottivalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): no
bulb included

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 8,2 cm

• Pituus: 24 cm

• Nettopaino: 0,670 kg

• Leveys: 12,2 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
No bulb included

• Verkkovirta: 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: ei

• Kiinteä LED: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: ei sisällä lamppua

• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E

• Lamppujen lukumäärä: 2

• Kanta/kupu: GU10

• Mukana toimitettavan lampun teho: -

• Vaihtolampun enimmäisteho: 5.5 W

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
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Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696164792

• Nettopaino: 0,670 kg

• Bruttopaino: 0,877 kg

• Korkeus: 117,000 mm

• Pituus: 115,000 mm

• Leveys: 334,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005530801
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