
 

 

Philips
Bordlampe

LEVER
sølv
LED

72007/14/16
pålitelig belysning 

til skrivebordet
Designet med estetikk i tankene, Philips Lever LED-bordlys i sølv med 4-trinns dimming 
har en strømlinjeformet arm i aluminium med en dreibar skjem som lar deg rette lyset dit 
du trenger det mest.

Energibesparende
• Innebygd LED, som en del av systemet

Enkel å oppleve
• Justerbar lysvinkel

Energieffektiv
• 80 % energisparing sammenlignet med tradisjonelle lyskilder

Rent, naturlig lys
• Lyst, kjølig og hvitt lys

Avansert LED-lyskilde
• Justerbar lysintensitet med dimmebryter



 80 % energisparing

Spar opptil 80 % energi sammenlignet med vanlig 
lyspære. Den betaler for seg selv og sparer deg 
penger år etter år. Så reduser strømregningen og 
spar penger nå.

Integrert LED-lyskilde

En lyskilde som du kan stole på. Med integrerte LED-
lyskilder trenger du ikke å bekymre deg for 
vedlikehold eller lampeskifte, samtidig som du har en 
perfekt lysatmosfære i hjemmet ditt.

Lyst, kjølig og hvitt lys

LED-kilde med høy effekt

Justerbar lysvinkel
Justerbar lysvinkel

Kan dimmes

Juster lysintensiteten til Philips LED-lysene med en 
dimmer (ikke inkludert). Dette gjør denne lampen 
perfekt for å skape en stemning for enhver situasjon, 
enten det er et koselig måltid eller avslapning i stuen 
sammen med familie og venner. Philips har testet 
flere veggdimmere som har vist seg å være 
kompatible med våre LED-lamper. En liste over 
kompatible dimmere er tilgjengelig i delen for 
nedlasting og support.
720071416

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Materiale: aluminium
• Farge: sølv

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Frustrasjonsfri eske

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 43,5 cm
• Lengde: 15,6 cm
• Bredde: 29 cm
• Nettovekt: 1,150 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikker ekstra lav spenning
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 5 W
• Lysfarge: kjølig hvit
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 400 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Levetid på opptil: 15 000 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: 6 W

Service
• Garanti: Fem år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 45,6 cm
• Lengde: 17,1 cm
• Bredde: 7,1 cm
• Vekt: 1,575 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Hjemmekontor og 

arbeidsrom, Stue og soverom
• Type: Bordlampe
•
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