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Gör en uppfräschning i vackert 

naturligt ljus
Trots närheten till vatten är Philips myBathroom Hydrate vägglampa skyddad mot fukt. 
Den har en ljusspridare i glas av god kvalitet, krombas och strömbrytare för lugnande, vitt 
ljus som är optimalt och ger exakt hudfärg.

Gjord för badrummet
• Naturlig hudton i ljus av hög kvalitet
• IP21, perfekt för badrummet

Hållbara belysningslösningar
• Energibesparing
• Varmvitt ljus
• En Philips-glödlampa medföljer alltid
• Justerbar ljusintensitet med dimmer

Specialegenskaper
• Produkt med strömbrytare
• Kabelutgång



 Äkta hudtoner

Den här Philips-badrumslampan reflekterar 
färger på ett naturligt och exakt sätt. Precis 
som solen.

Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperatur, vilket anges i 
enheter som kallas kelvin (K). Lampor med ett 
lågt kelvintal producerar ett varmt, behagligt 
ljus, medan de med ett högre kelvintal 
producerar ett svalt, mer stimulerande ljus. 
Den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för 
en behaglig atmosfär.

En Philips-glödlampa medföljer alltid

För bästa ljuseffekt medföljer Philips EcoHalo 
lågenergilampor av hög kvalitet i 
förpackningen.

Kabelutgång
Med en kabelutgång kan du montera lampan på 
väggen och ansluta den till ett normalt 
vägguttag.

Dimbar

Med en dimmer (medföljer inte) kan du justera 
ljusintensiteten i den här Philips-lampan för att 
framhäva detaljer eller skapa rätt stämning för 
olika tillfällen, från mysiga middagar på tu man 
hand till umgänge med släkt och vänner.

Energibesparing

Den här lågenergilampan från Philips sparar 
energi jämfört med traditionella ljuskällor, 
vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och 
göra din del för miljön.

IP21 – badrumssäker

Den här Philips badrumslampan är särskilt 
konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades 
noggrant för att garantera att den är 
vattenresistent. IP-nivån beskrivs av två siffror: 
den första hänvisar till skyddsnivån mot damm 
och den andra mot vatten. Det här 
badrumljuset är konstruerat med IP21: den är 
skyddad mot droppande vatten.

Produkt med strömbrytare

Eftersom knappen är diskret integrerad på 
lampan kan du enkelt tända och släcka den.
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Design och finish
• Material: metall
• Färg: krom

Produktens mått och vikt
• Höjd: 13,5 cm
• Längd: 16,5 cm
• Bredd: 12,7 cm
• Nettovikt: 0,475 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: halogen, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: G9
• Wattstyrka på medföljande lampa: 28 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 40 W
• Färg på ljus: 2 800 K varmvit

• Lampans livslängd, upp till: 2 000 timmar
• IP-kod: IP21, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, skydd mot vertikalt droppande vatten
• Skyddsklass: I - jordad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 18,8 cm
• Längd: 16,3 cm
• Bredd: 11,3 cm
• Vikt: 0,700 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Badrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Vägglampa
•
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