
Vytvořte si ten pravý styl
osvětlení
Zapuštěné bodové svítidlo Philips Enneper je vyrobeno z vysoce

kvalitního materiálu a vyznačuje se prostými konturami, které se

hodí ke každému stylu. Doplňte své bodové svítidlo stylovou

žárovkou Philips GU10 LED a zajistěte si tak vysoce kvalitní

osvětlení s dlouhou životností.

Zvláštní vlastnosti

• Žárovka není součástí balení

• Snadná výměna žárovky

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

• Materiál vysoké kvality

• Bez prachu, bez koroze

Zapustné bodové
svítidlo

myLiving

ENNEPER

bílá

LED
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Přednosti
Žárovka není součástí balení
Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky,
což vám umožňuje vybrat si světelný
výstup, který se nejlépe hodí do
vašeho pokoje a odpovídá vašim
potřebám. Výběrem žárovky Philips
LED si zajistíte vysoce kvalitní a
dlouhotrvající světelný výstup.

Snadná výměna žárovky
Nová objímka se snadným použitím
umožňuje bezproblémovou instalaci
žárovky GU10.

Materiál vysoké kvality
Toto zapuštěné svítidlo je vyrobeno
z vysoce kvalitních syntetických
materiálů. Díky tomu je výrobek pevný,
vyznačuje se dlouhou životností a po
mnoho let bude ozdobou vašeho
domova.

Bez prachu, bez koroze
Speciální materiál, z něhož je zhotoven
povrch tohoto zapuštěného bodového
svítidla, je odolný proti korozi,
minimalizuje usazování prachu
a zajišťuje dlouhou životnost vašeho
produktu.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Odolnost proti rzi a prachu: Ano

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Snadná výměna žárovky: Ano

• Integrované LED: Ne

• Vyrobeno pro LED: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Funkční

• Typ: Bodové svítidlo

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Délka výřezu: 7 cm

• Šířka výřezu: 7 cm

• Výška: 4,2 cm

• Délka: 9 cm

• Čistá hmotnost: 0,112 kg

• Vzdálenost zapuštění: 10 cm

• Šířka: 9 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 3X500
lm

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Energetická třída světelného zdroje:
žárovka není součástí balení

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Příkon žárovky: -

• Maximální příkon náhradní žárovky:
5.5 W

• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12 mm, není
voděodolné

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
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Design a provedení

• Barva: bílá

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• EAN/UPC – výrobek: 8718696160213

• Záruka: 2 roky

• Čistá hmotnost: 0,112 kg

• Délka výřezu: 7 cm

• Materiál: syntetická látka

• Styl: Funkční

• Hrubá hmotnost: 0,166 kg

• Šířka výřezu: 7 cm

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Typ: Bodové svítidlo

• Výška: 158,000 mm

• Výška: 4,2 cm

• Životnost až: 15 000 h

• Odolnost proti rzi a prachu: Ano

• EyeComfort: Ne

• Délka: 53,000 mm

• Šířka: 103,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005416801

• Délka: 9 cm

• Čistá hmotnost: 0,112 kg

• Vzdálenost zapuštění: 10 cm

• Šířka: 9 cm

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Celkový světelný tok svítidla: 3X500
lm

• Snadná výměna žárovky: Ano

• Integrované LED: Ne

• Napájení ze sítě: 220-240

• Vyrobeno pro LED: Ano

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Energetická třída světelného zdroje:
žárovka není součástí balení

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Příkon žárovky: -

• Maximální příkon náhradní žárovky:
5.5 W

• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12 mm, není
voděodolné

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne
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