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Lev i nuet

Denne Philips my Living Contemporary er en serie med spotlys med elegante silhuetter 
og lys av høy kvalitet som passer til dagens smaker, trender og livsstiler.

Designet for stuen og soverommet ditt
• Materialer i høy kvalitet

Utformet for hjemmekontor
• For alle rom i ditt interiør
• Naturlige og gjenkjennelige former

Egenskaper
• Justerbart spothode
• Den perfekte lysstrålen for effektbelysning



 Justerbart spothode

Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe 
på spothodet i lampen.

Materialer i høy kvalitet
Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av 
materialer av høy kvalitet og har en enestående 
overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt 
som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år 
fremover.

For alle rom i ditt interiør
Denne Philips-spotlampen er fullstendig funksjonell 
og samtidig svært elegant og legger til en dekorativ 
touch i alle rom i hjemmet.

Naturlige og gjenkjennelige former
Myke overganger og kurvede linjer preger den 
tidløse formen til myLiving fra Philips. myLiving-
spotlampene er praktiske, elegante og diskré og 
passer perfekt inn i alt moderne interiør.

Perfekt for effektbelysning
Den perfekte lysstrålen for effektbelysning. Dette 
Philips-spotlyset har den perfekte lysstrålen for 
effektbelysning (GU10-pære er ikke inkludert). Med 
kombinert lys kan du understreke detaljer eller 
funksjoner i interiøret ditt.
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Design og utseende
• Materiale: metall
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Justerbart spothode
• ClickFix-montering

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 9,2 cm
• Lengde: 24 cm
• Bredde: 11,8 cm
• Nettovekt: 0,645 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Antall lyskilder: 2
• Armatur/sokkel: GU10
• Lyskilde følger med: lyskilde følger ikke med
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 5,5 W
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED

• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger 

ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 

klasse: A++ til E
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 11,7 cm
• Lengde: 33,4 cm
• Bredde: 11,3 cm
• Vekt: 0,847 kg

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

Spesifikasjoner
Spot
PAISLEY hvit, LED
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