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Lev i nuet

Philips myLiving Contemporary är en serie spottar med eleganta silhuetter och 
högkvalitativt ljus som passar dagens trender och livsstilar.

Utformad för vardagsrum och sovrum
• Högkvalitativa material

Utformad för hemmakontor
• Passar i alla rum
• Naturliga och bekanta former

Särskilda egenskaper
• Justerbart spothuvud
• Den perfekta ljuskäglan för accentbelysning



 Justerbart spothuvud

Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera 
eller luta lampans spothuvud.

Högkvalitativa material
Den här lampan är tillverkad i lager av material med 
mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det 
garanterar en stabil och hållbar produkt som 
kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Passar i alla rum
Den här Philips-spoten är funktionell men ändå 
elegant, och skänker en dekorativ touch åt alla typer 
av rum.

Naturliga och bekanta former
Mjuka övergångar och svängda former definierar det 
tidlösa utseendet hos Philips myLiving-spot. Spotarna 
är praktiska, eleganta och diskreta och passar perfekt 
i modern heminredning.

Perfekt för punktbelysning
Den perfekta ljuskällan för accentbelysning. Den här 
spotten från Philips har den perfekta ljuskäglan för 
accentbelysning (lampa med GU10-sockel ingår ej). 
Med spottar kan du framhäva alla typer av detaljer 
och inslag i ditt hem.
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Design och finish
• Material: metall
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Justerbart spothuvud
• click!FIX-montering

Produktens mått och vikt
• Höjd: 8,2 cm
• Längd: 24 cm
• Bredd: 12,2 cm
• Nettovikt: 0,670 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 2
• Sockel: GU10
• Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla 

medföljer ej
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5,5 W
• Dimbar armatur
• LED

• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: glödlampa 

medföljer inte
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: 

A++ till E
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: I - jordad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 11,7 cm
• Längd: 33,4 cm
• Bredd: 11,5 cm
• Vikt: 0,877 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Modern
• Typ: Spot
•

Specifikationer
Spot
PONGEE vit, LED

http://www.philips.com

