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Rikta ljuset som du vill

Den här praktiska spoten från Philips är det mest prisvärda alternativet. Med den 
medföljande LED-lampan kan du spara upp till 80% energi. Du får naturlig belysning som 
du kan rikta in hur du vill.

Hållbara belysningslösningar
• Energieffektiva
• LED-lampa av hög kvalitet
• Lång livslängd på upp till 15 år

Särskilda egenskaper
• Justerbart spothuvud



 LED-lampa av hög kvalitet

Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-
lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt 
ljusflöde som får färgerna att i ditt hem att se mer 
levande ut.

Justerbart spothuvud

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

Energieffektiva

Den här lågenergilampan från Philips använder 
mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker 
dina elkostnader och är bra för miljön.

Lång livslängd

En ljuskälla att lita på. Philips LED-lampor erbjuder 
en extremt lång livslängd på upp till 15 000 timmar 
(motsvarar 15 år, beräknat på en genomsnittlig 
användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 
tändningar/släckningar). Med Philips LED-lampor får 
du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa 
dig för underhåll och lampbyten.
5013511P1

Specifikationer
Design och finish
• Material: metall
• Färg: krom

Produktens mått och vikt
• Höjd: 10,7 cm
• Längd: 10 cm
• Bredd: 10 cm
• Nettovikt: 0,301 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 4,3 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 4,3 W
• Ljusfärg: varmvit
• Totalt ljusflöde för armatur: 340 lm
• Dimbar armatur: Nej
• LED
• Livslängd, upp till: 15 000 timmar
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: I - jordad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

31 W

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 12,4 cm
• Längd: 10,1 cm
• Bredd: 8,6 cm
• Vikt: 0,386 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum, 

Kök
• Typ: Contemporary
• Typ: Spot
•
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