
Důraz na styl
Zakomponujte toto praktické bodové svítidlo Philips do svého

domova. Zvolte si LED žárovku Philips s paticí GU10, která bude

odpovídat stylu vašeho bodového svítidla a zajistí vám světlo

s dlouhou životností.

Zvláštní vlastnosti

• Nastavitelné bodové světlo

Špičkový design pro optimální světelný efekt

• Kvalitní materiál s dlouhou životností

Vestavěné bodové
svítidlo

Vestavěné bodové svítidlo

Meranti

Černá

8719514465374



Přednosti
Nastavitelné bodové světlo Namiřte světlo požadovaným směrem

jednoduchým nastavením, otočením
nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Vysoce kvalitní materiály
Toto bodové svítidlo je vyrobeno
z trvanlivých a vysoce kvalitních
materiálů s prémiovou povrchovou
úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a
trvanlivý, má dlouhou životnost a bude
osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Upevnění click!FIX: Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ne

• Materiál nejvyšší kvality: Ano

• Střední díl: Ne

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Nadčasový

• Typ: Vestavěné bodové svítidlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 15,5 cm

• Délka: 8 cm

• Čistá hmotnost: 0,2 kg

• Šířka: 8 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Napájení ze sítě: 220-240

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A++ až E

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Maximální příkon náhradní žárovky:
35 W

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514465374

• Čistá hmotnost: 0,200 kg

• Hrubá hmotnost: 0,289 kg

• Výška: 13,000 cm

• Délka: 10,000 cm

• Šířka: 12,000 cm

• Číslo materiálu (12NC):
929003253901

8719514465374
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