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Philips
Infrarød varmelampe

HP3616
Dyb gennemtrængende infrarød varme

150 watt infrarød lampe m/ekstra fokus

Justérbar vinkel

On/off-knap (tænd/sluk)

Ledningsopbevaring



 

Nem opbevaring
• Ledningsopbevaring

Tekniske specifikationer
• Strøm: 150 W
• Spænding: 220/230 eller 240/250 V V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 1,8 m.
• Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
• Lampetype: PAR 38E, 150 W + prismatiske ringe 

for mere fokus
• Pærens levetid: 750 behandlinger á 10 minutter

Mål og vægt
• Produktmål: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x L x B) cm
• Produktvægt: 1 kg
• Mål F-Box: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x L x B) cm
• F-boksens vægt: 1 kg
• Antal F-bokse pr. A-boks: 6 stk.
• A-boksens mål: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x L x B) cm
• A-boksens vægt: 6,4 kg
• Antal på Euro-palle: 192 stk.

Logistiske data
• CTV-kode: 884361601000
• Oprindelsesland: Tyskland

Sikkerhed
• IEC-certificeret: Overholder IEC 60335

Brugervenlig
• Justérbar: 0 - 40 ° (bagud)
• On/off-knap (tænd/sluk)
•

Infrarød varmelampe
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