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Vytvorte svetlo, ovládnite tiene
Ak hľadáte silné bodové osvetlenie, svietidlo Bonq je pre vás ideálne. Toto sivé bodové
svietidlo obsahuje mimoriadne veľkú pohyblivú osvetľovaciu hlavicu, ktorá vyžaruje silný
lúč halogénového svetla.
Inovatívne osvetlenie
• Žiarovky Philips sú súčasťou balenia
Špeciálne vlastnosti
• Kompatibilné s nástenným stmievačom
• Možnosť voľného otáčania všetkými smermi

579814816

Bodové svietidlo

Svietidlo BONQ hliník

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: hliník
• Farba: hliník

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•

Možnosť stmievania
Vrátane halogénových žiariviek
Možnosť voľného otáčania všetkými smermi
Dostupné fotometrické údaje

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 10,1 cm
Dĺžka: 14,1 cm
Šírka: 14,1 cm
Hmotnosť netto: 0,800 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: halogénové, 12 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: G53
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 30 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 4,5 W
• Farba svetla: teplá biela
• Svietidlo s možnosťou stmievania: áno

Hlavné prvky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: B
Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A až E
Životnosť až: 4 000 hod.
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
Trieda ochrany: I – s uzemnením
Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 390 lm

Žiarovky Philips sú súčasťou balenia

Toto svietidlo sa dodáva aj so žiarovkami Philips,
ktoré vytvoria najkvalitnejšie svetlo a svetelný efekt
pre vaše svietidlo.

Kompatibilné s nástenným stmievačom

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 15 cm
Dĺžka: 16,3 cm
Šírka: 16,3 cm
Hmotnosť: 1,045 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,
Domáca kancelária a študovňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Bodové svietidlo

Toto svietidlo je kompatibilné s nainštalovaným
nástenným stmievačom (nie je súčasťou balenia
produktu).

Voľné otáčanie

•

Hlavu svietidla môžete natočiť požadovaným
smerom a nasmerovať svetlo tam, kde ho
potrebujete.
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