Philips Essentials
Loftslampe

MOIRE, 16W, 2700 K, 1 ENHED
hvid
LED

33362/31/X0

Dekorer dit hjem med lys
Philips Essentials-lampen kan anvendes både i loftet og på væggen. Denne hvide lampe,
der er udviklet til at spare mere energi end andre lamper, har en lang levetid, der gør den
til et værdifuldt tilbehør i hjemmet.
Bæredygtige løsninger til lys
• LED-lyskilde af høj kvalitet
• Energibesparende
• Varmt hvidt lys
• Lang brugstid på op til 15 år
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED-modul og driver

3336231X0

Loftslampe

MOIRE, 16W, 2700 K, 1 ENHED hvid, LED

Vigtigste nyheder
LED-lyskilde af høj kvalitet

Specifikationer
hjælper dig således med at spare penge på
elregningen og gøre noget for miljøet.

Lang brugstid

Design og finish

• Materiale: syntetisk
• Farve: hvid

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 7,0 cm
Længde: 31,9 cm
Bredde: 31,9 cm
Nettovægt: 0,500 kg

Tekniske specifikationer

LED-teknologien, som er indbygget i denne Philipslyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips.
Mens den øjeblikkeligt tændes, giver den en optimal
lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Varmt hvidt lys

En lyskilde, du kan stole på. De indbyggede LED'er,
der anvendes i denne Philips LED-lyskilde, varer i op
til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et
gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst
13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det føles så
behageligt at tænke på, at du ikke behøver at
bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af
lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige
stemning i dit hjem.

5 års garanti på LED-system

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Antal lyskilder: 1
Lyskilde med watt-tal medfølger: 16 W
Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 16 W
Samlet lyseffekt fra armatur: 1100 lm
Armatur kan lysdæmpes: Nej
LED
Levetid på op til: 15.000 timer
IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: I - jordet

Service

• Garanti: 5 år

Emballagemål og -vægt
• Vægt: 0,520 kg

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse,
Funktionel
• Styling: Moderne
• Type: Loftslampe
•

Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en
lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere
hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvinværdi producerer et koldt, mere energifyldt lys.
Denne Philips-lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en
hyggelig atmosfære.

Energibesparende

Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde
tilbyder Philips 5 års garanti på LED-systemet, det vil
sige LED-modulet og driveren i denne lyskilde.

Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer
energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og

Udgivelsesdato
2016-08-25

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Version: 1.0.1

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres
respektive ejere.

12 NC: 9150 053 03501
EAN: 87 18696 15441 0

www.philips.com

