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Think Ledino, think design

Philips Ledino Galax vegglys har en ren og enkel utforming og bølger opp og ned på 
veggen med rikelige mengder varmt og hvitt lys. Den stilige firkantede formen glir inn i 
omgivelsene med en diskré eleganse.

Bærekraftige belysningsløsninger
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Energibesparende
• Varmt hvitt lys
• Lang driftstid opptil 15 år

Egenskaper
• Av/på-bryter på artikkel



 LED-lyskilde av høy kvalitet

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

Varmt hvitt lys

Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer, som er 
angitt i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi 
produserer et varmt, koselig lys, mens de med 
høyere kelvin-verdi produserer et kjølig, mer 
oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt, 
hvitt lys for en koselig atmosfære.

Energibesparende

Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den 
energibesparende lampen fra Philips energi, noe som 

hjelper deg med å spare penger på strømregningene 
og gjøre din del for miljøet.

Lang driftstid

En lyskilde du kan stole på. De integrerte LEDene, 
som brukes i denne LED-lampen fra Philips, vil vare 
opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år på grunnlag 
av en gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med 
minst 13 000 brytersykluser). Det føles så 
komfortabelt å vite at du ikke trenger å bekymre deg 
for vedlikehold eller å skifte lyspære samtidig som du 
får den perfekte lysstemningen i hjemmet.

Av/på-bryter på artikkel

Du kan enkelt slå lyset av eller på med en diskré 
knapp som er integrert på lampen.
455913116

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Materiale: metall
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Av/på-bryter på artikkel
• Integrert LED
• Toveis lysstråler

Dimensjoner og vekt på produktet
• Høyde: 10,3 cm
• Lengde: 21,3 cm
• Bredde: 3,1 cm
• Nettovekt: 0,860 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Pæreteknologi: LED, Sikker ekstra lav spenning
• Antall pærer: 4
• Lyspære følger med: 2,5 W
• Lysfarge: Varm hvit
• Lampelevetid på opptil: 15 000 timer
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 750 lm
• Lysarmaturen kan dimmes: Nei
• LED
• Innebygd LED-lyskilde
• IP-grad: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 20 W

Service
• Garanti: To år

Dimensjoner og vekt på innpakning
• Høyde: 23,8 cm
• Lengde: 12,3 cm
• Bredde: 5,3 cm
• Vekt: 1,020 kg

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