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Frisk opp med vakkert 

naturlig lys
Ta et avbrekk fra verden utenfor og trekk deg tilbake til baderommet. Philips 
myBathroom Resort taklys beroliger og lyser opp. Kvalitetsdiffusoren og krombasen 
beskytter mot fuktighet, og gir deg god sikt til enhver tid.

Utformet for baderommet
• Lys av høy kvalitet som gir deg en naturlig hudtone
• IP44, perfekt for badet

Bærekraftige belysningsløsninger
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Lang levetid opptil 30 år
• Varmhvitt lys

Egenskaper
• Kan dimmes



 Naturlig hudfarge

Denne baderomslampen fra Philips gjør at 
fargene gjenspeiles på en naturlig og riktig 
måte. Akkurat slik solen gjør.

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.

Fem års garanti på LED-systemet

I tillegg til standardgarantien på to år på denne 
lampen gir Philips fem års garanti på LED-

systemet, altså LED-modulen og driveren i 
denne lampen.

IP44 – trygt på badet

Denne baderomslampen fra Philips er spesielt 
designet for våte omgivelser. Den har blitt 
grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-
nivået angis av to figurer – den første henviser 
til beskyttelsesnivå mot støv og den andre mot 
vann. Denne baderomslampen har IP44, noe 
som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. 
Dette produktet er ideelt for bruk på badet.

Lang levetid (30 år)

En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-
ene, som brukes i denne LED-lampen fra 
Philips, vil vare opptil 30 000 timer (som 
tilsvarer 30 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.

Varmhvitt 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.

Kan dimmes
Juster lysintensiteten til dette lyset fra Philips 
med en dimmerbryter (følger ikke med). På 
denne måten kan du enkelt tilpasse lyset til 
behovet ditt på badet.
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Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Lyskilde som ikke blender

Design og utseende
• Materiale: metall
• Farge: krom

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 12,1 cm
• Lengde: 21,5 cm
• Bredde: 21,5 cm
• Nettovekt: 1,100 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikker ekstra lav spenning
• Antall lyskilder: 3
• Lyskilde følger med: 4,5 W
• Lysfarge: Varmhvit

• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1500 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Levetid på opptil: 30 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 35 W

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 16,2 cm
• Lengde: 26,1 cm
• Bredde: 26,1 cm
• Vekt: 1,500 kg

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