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Lev med glädje i nuet

Belysning för en modern livsstil
Philips myLiving Contemporary är ett sortiment spotar med eleganta silhuetter och 
högkvalitativt ljus som passar dagens trender och livsstilar.

Modern belysning som passar dina behov
• Den perfekta spridningen för accentljus
• Rikta ljuset dit du helst vill ha det
• Passar i alla rum

Svängda former för perfekt harmoni
• Naturliga och lätt igenkännliga former
• Tidlöst material

Hög ljuskvalitet och starkt ljus
• Underbart ljus av hög kvalitet
• Justerbar ljusintensitet med dimmer
• Energibesparing

Specialegenskaper
• Matt krom



 Accentljus

Den här Philips-spoten har perfekt spridning för 
accentljus. Med det här ljuset kan du framhäva 
detaljer och funktioner i hemmet.

Rikta ljuset dit du helst vill ha det

Den här myLiving-spoten från Philips ger dig full 
kontroll över din hembelysning. De flexibla 
spothuvudena kan rotera fritt i alla riktningar, vilket 
gör att du kan rikta ljuset dit du helst vill ha det.

Passar i alla rum
Den här Philips-spoten är funktionell men samtidigt 
mycket elegant och ger rummet en snygg karaktär.

Naturliga och lätt igenkännliga former
Mjuka övergångar och svängda former definierar det 
tidlösa utseendet på Philips myLiving-spot. Spotarna 
är praktiska, eleganta och diskreta och passar perfekt 
i modern heminredning.

Tidlöst material
Användning av metall och glas ger hemmet ett 
neutralt och elegant utseende. Gedigna, 
okomplicerade material tilltalar alla.

Underbart ljus av hög kvalitet

Philips Eco halogenlampor ger ett fantastiskt ljus för 
att framhäva detaljer eller skapa en trevlig stämning i 
rummet, samtidigt som de är energibesparande 
jämfört med traditionella halogenlampor.

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 Philips-lampan sparar energi jämfört med 
traditionella ljuskällor, vilket hjälper dig att sänka 
dina elkostnader och göra din del för miljön.

Matt krom
Dekorera hemma med den här lampan i matt krom; 
en silvervit, matt metall.
561831716

Specifikationer
Design och finish
• Material: metall
• Färg: matt krom

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Dimbar
• Halogenlampa medföljer
• Riktat ljus
• Justerbart spothuvud

Produktens mått och vikt
• Höjd: 11,5 cm
• Längd: 29 cm
• Bredd: 29 cm
• Nettovikt: 1,300 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: halogen, 230 V
• Antal lampor: 3
• Sockel: GU10
• Wattstyrka på medföljande lampa: 35 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 50 W
• Färg på ljus: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 1 000 timmar
• spridningsvinkel: 40°
• Dimbar armatur
• LED: Nej
• Inbyggd LED: NO
• Energiklass för medföljande ljuskälla: D
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: C 

till E
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: I - jordad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

45 W
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 270 lm

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 24,7 cm
• Längd: 24,1 cm
• Bredd: 12,1 cm
• Vikt: 1,600 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Spot
•
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