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Fylle hvert øyeblikk med glede

Moderne belysning for det moderne livet
Gi hjemmet ditt et retropreg med denne klassiske grønne gulvlampen. Den utstråler et 
varmt, hvitt lys og kan justeres i høyden. Rett lyset dit du trenger det, og sett deg i sofaen 
med en god bok.

Kurvede former for perfekt harmoni
• Tidløse materialer

Høy lyskvalitet med sterk lyseffekt
• Spredende, varmhvitt lys
• Energibesparende

Egenskaper
• Av/på-bryter på ledningen



 Tidløse materialer
Metall og glass er brukt slik at det gir hjemmet et 
nøytralt og elegant utseende. De solide og 
ukompliserte materialene appellerer til alle moderne 
sinn.

Spredende, varmhvitt lys

Denne lampen bruker det siste innen 
energibesparende lampeteknologi fra Philips for å gi 
et varmt, hvitt og naturlig lys. Det diffuse lyset lyser 
opp rommet med et varmt hvitt lys, og du får 
funksjonalitet samtidig som det er miljøvennlig. 
Diffust lys er perfekt for almennbelysning.

Energibesparende

Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer 
denne Philips-lyskilden energi, noe som hjelper deg å 
spare penger på strømregningene og gjøre din del for 
miljøet.

Av/på-bryter på ledningen
Du kan enkelt slå lampen av eller på med en diskré 
knapp som er integrert på ledningen.
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Design og utseende
• Materiale: metall
• Farge: grønn

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Av/på-bryter på ledningen
• Sparepære(r) følger med
• Tiltbart hode (opp-ned)

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 191 cm
• Lengde: 25 cm
• Bredde: 36 cm
• Nettovekt: 3,620 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: fluorescerende, 230 V
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: 23 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 42 W
• Lysfarge: Varmhvit
• Lysarmaturen kan dimmes: Nei
• LED: Nei

• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 

klasse: A+ til E
• Levetid på opptil: 10 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 110 W
• Lumeneffekt på lyskilde som følger med: 1,570 lm

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 115,9 cm
• Lengde: 28,8 cm
• Bredde: 24,8 cm
• Vekt: 4,970 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Moderne
• Type: Gulvlampe
•

Spesifikasjoner
Gulvlampe
Drin grønn
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