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jut av ett ombonat hem
ilips Donegal infälld spot är tillverkad av förstklassigt damm- och rostfritt material för 
kelt underhåll. Välj din Philips GU10 LED-ljuskälla som passar stilen på din spot och 
erställ hög kvalitet och en ljuskälla med lång livslängd.

Utformad för vardagsrum och sovrum
• Inget damm, ingen rost
• Förstklassigt material

Särskilda egenskaper
• Enkelt lampbyte
• Lampa medföljer inte



 Lampa medföljer inte
Armaturen levereras utan lampa, så att du själv kan 
bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och 
dig bäst. Välj en LED-lampa från Philips för garanterat 
hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

Enkelt lampbyte
Den nya ringen som är enkel att använda gör det 
enkelt att installera GU10-lampor.

Inget damm, ingen rost
Det speciella damm- och rostfria ytmaterialet på den 
här infällda spotten minimerar dammsamling och 
säkerställer en lång livslängd för din produkt.

Förstklassigt material
Den här infällda spotten är tillverkad av förstklassiga 
syntetiska material med överlägsen ytbehandling. 
Detta garanterar hållbarhet och beständighet mot 
högt ljusflöde.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Tillverkad enbart för LED
• Antirost och antidamm
• Material av förstklassig kvalitet
• Justerbart spothuvud
• Enkelt lampbyte

Produktens mått och vikt
• Längd: 9,0 cm
• Bredd: 9,0 cm
• Nettovikt: 0,248 kg
• Infällningsdjup: 10 cm
• Hållängd: 7,0 cm
• Hållbredd: 7,0 cm

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 3
• 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: II – dubbelisolerad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 30,8 cm
• Längd: 10,3 cm
• Bredd: 5,3 cm
• Vikt: 0,338 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Funktionell
• Typ: Infälld spot
•

Specifikationer
Infälld spot
DONEGAL vit, LED
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