
 

 

Philips Essentials
Infälld spot

enif
vit

59233/31/E7
Med betoning på stil

Rikta ljuset som du vill
Den här spotlampan från Philips är praktisk i hemmet. Kombinera den med en LED-
ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många 
år.

Särskilda egenskaper
• Justerbart spothuvud
• Lampa medföljer inte



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

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.
5923331E7

Funktioner
Publiceringsdatum  
2017-12-07

Version: 1.0.1

12 NC: 9150 052 23001
EAN: 87 18696 13333 0

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting 
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Design och finish
• Material: metall
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Montera produkten på en armlängds avstånd

Produktens mått och vikt
• Längd: 8,5 cm
• Bredd: 8,5 cm
• Nettovikt: 0,080 kg
• Infällningsdjup: 10 cm
• Hållängd: 7,5 cm
• Hållbredd: 7,5 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: 50 W
• Dimbar armatur: Nej

• LED: Nej
• 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: 28 cm
• Längd: 10 cm
• Bredd: 5,0 cm
• Vikt: 0,190 kg

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