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Philips
Infraröd lampa

HP3616
Infraröd värme som går på djupet

150 W infraröd lampa med extra fokus

Justerbar vinkel

På/av-knapp

Sladdförvaring



 

Enkel förvaring
• Sladdförvaring

Tekniska specifikationer
• Effekt: 150 W
• Spänning: 220/230 eller 240/250 V V
• Frekvens: 50 Hz
• Sladdlängd: 1,8 m
• Isolering: Klass II (dubbel isolering)
• Typ av lampor: PAR 38E, 150 W + prismatiska 

ringar för mer fokus
• Livslängd för lampa: 750 sessioner på 10 minuter

Mått och vikt
• Produktstorlek: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x B x D) cm
• Produktvikt: 1 kg
• F-låda, mått: 22,5 x 14,0 x 20,4 (H x B x D) cm
• F-låda, vikt: 1 kg
• Antal F-lådor i A-låda: 6 bit
• A-låda, mått: 24,0 x 28,8 x 62,4 (H x B x D) cm
• A-låda, vikt: 6,4 kg
• Kvantitet på europall: 192 bit

Logistisk information
• CTV-kod: 884361601000
• Ursprungsland: Tyskland

Säkerhet
• IEC-certifierad: Överensstämmer med IEC 60335

Lättanvänd
• Justerbart: 0–40 grader (bakåt)
• På/av-knapp
•

Infraröd lampa
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