Philips
Bordlampe

Lys der du trenger det
hvit

Praktisk bærbart lys til hjemmet

LED

Ekstra lys der du trenger det – når du trenger det. Den bærbare bordlampen fra Philips
går på batterier og veier nesten ingenting, så det er enkelt å flytte den rundt. Det
varmhvite LED-lyset er energieffektivt og langvarig, og det har en sikkerhetsutkobling.
Bærekraftige belysningsløsninger
• LED-lyskilde av høy kvalitet
Egenskaper
• Av/på-bryter på artikkel
• Lett og bærbar for fullstendig fleksibilitet
• Ingen behov for ledninger eller stikkontakt, noe som gir fullstendig fleksibilitet

71796/31/P0

7179631P0

Bordlampe
hvit LED

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Av/på-bryter på artikkel
• Batterier følger med
• Bærbar
Høyde: 24,9 cm
Lengde: 12 cm
Bredde: 12 cm
Nettovekt: 0,122 kg

Tekniske spesifikasjoner
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lysarmaturen kan dimmes: Nei
LED
Levetid på opptil: 20 000 timer
IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er
større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra lav spenning

LED-lyskilde av høy kvalitet

Service

Mål og vekt på produktet
•
•
•
•

Høydepunkter

Strømnett: 4,5 V
Antall lyskilder: 1
Lyskilde følger med: 0,6 W
Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 0,6 W
Total lumeneffekt på lysarmaturen: 55 lm

• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
•
•
•
•

Høyde: 26,2 cm
Lengde: 12,3 cm
Bredde: 12,3 cm
Vekt: 0,218 kg

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Uttrykksfull
• Type: Bordlampe

LED-teknologien som er integrert i denne Philipslampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den
slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem
fargene i hjemmet ditt.

•

Av/på-bryter på artikkel

Du kan enkelt slå lyset av eller på med en diskré
knapp som er integrert på lampen.

Lett og bærbar

Denne lampen, som går på batterier og veier nesten
ingenting, kan brukes hvor som helst i hjemmet. Lys
opp på vanskelige steder, for eksempel mørke
hjørner, trapper eller ganger, eller suppler
allmennbelysningen fra taket. Fungerer også bra som
leselampe, nattlampe og nattlys, med en stilig
utforming som passer til ethvert interiør.

Klar til bruk med én gang

Med en batteridrevet lampe slipper du ledninger
langs gulvet som ødelegger helhetsinntrykket eller er
lette å snuble i. Og siden du ikke trenger noen
stikkontakt, kan du plassere lampen akkurat der du
trenger lys. Klar til bruk med én gang.
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