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Lev i nuet med glæde
Moderne belysning til nutidens livsstil
Giv dit hjem et strejf af retrostil med denne klassiske gråbrune gulvlampe. Den udsender
et varmt, hvidt lys, og du kan justere højden. Ret lyset derhen, hvor du har brug for det,
og sæt dig godt til rette i sofaen med en god bog.
Buede former for perfekt harmoni
• Tidløse materialer
Høj lyskvalitet og stærk lyseffekt
• Spredt, varmt hvidt lys
• Energibesparende
Særlige egenskaber
• Tænd/sluk-knap på kabel

422618716

Gulvlampe
Drin grå

Specifikationer
Design og finish
• Materiale: metal
• Farve: grå

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Tænd/sluk-knap på ledning
• Inklusive fluorescerende lyskilde(r)
• Hoved, der kan vippes (op-ned)

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 191 cm
Længde: 25 cm
Bredde: 36 cm
Nettovægt: 3,620 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

LED: Nej
Indbygget LED: NO
Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: A+
til E
IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
Lyskilde svarende til traditionel pære på: 110 W
Lyseffektpære medfølger: 1570 lm

Tidløse materialer

Brugen af metal og glas giver dit hjem et neutralt og
elegant udseende. Solide, ukomplicerede materialer,
som vil tiltale enhver med moderne smag.

Spredt, varmt hvidt lys

Service

• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigtigste nyheder

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lyskildeteknologi: lysstof, 230 V
Antal lyskilder: 1
Fatning/sokkel: E27
Lyskilde med watt-tal medfølger: 23 W
Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 42 W
Lysfarve: varm hvid
Lyskildens levetid op til: 10.000 timer
Armatur kan lysdæmpes: Nej

Emballagemål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 115,1 cm
Længde: 28,8 cm
Bredde: 24,8 cm
Vægt: 4,970 kg

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Gulvlampe
•

Denne lyskilde benytter den nyeste
energibesparende lyskildeteknologi fra Philips, så du
får en strøm af varmt, hvidt naturligt lys. Det spredte
lys vil lyse dit rum op med et varmt hvidt lys, så du
kan kombinere funktionalitet og respekt for miljøet.
Spredt lys er perfekt til generel belysning.

Energibesparende

Denne Philips-lyskilde sparer energi sammenlignet
med traditionelle lyskilder og hjælper dig således
med at spare penge på elregningen og gøre noget for
miljøet.

Tænd/sluk-knap på kabel

Knappen er diskret indbygget i kablet, så du nemt
kan tænde og slukke for lyskilden.
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