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In
Sä
ko
ge
red hemmet med ljus
tt upp ett rör med visuell energi på badrumsväggen. En vit rörformad skena skapar en 
lumn av ljus som är perfekt för dina dagliga badrumsrutiner. Den har strömbrytare och 
r klar, energibesparande badrumsbelysning.

Välbefinnande i badrummet med ljus av hög kvalitet
• Det är viktigt att kunna se bra i badrummet
• En serie med många användningsområden

Inred badrummet med säker belysning
• Inred badrummet med ljus
• IP44, perfekt för badrummet

Hållbara belysningslösningar
• Lampor med extremt lång livslängd
• Energibesparing

Specialegenskaper
• Produkt med strömbrytare
• Vertikal och horisontell väggmontering möjlig



 Det är viktigt att kunna se bra
Det är viktigt att kunna se bra för att få ett bra 
resultat vid spegeln. Därför har alla lampor en 
ljuskälla av hög kvalitet som gör arbetet lättare. 
I serien med badrumsbelysning används den 
senaste teknologin för att spara energi, och 
den ger bra ljus med hög kvalitet utan att vara 
för skarpt.

Många användningsområden
I kollektionen finns flera vägg- och taklampor. 
Välj mellan stora taklampor som belyser hela 
badrummet med ett behagligt ljus, eller 
vägglampor som ger ett klart, gnistrande ljus 
utan skugga för saker som kräver mer 
precision, som att raka sig, sminka sig och sätta 
i kontaktlinser.

Fyll badrummet med ljus
InStyle-badrumslamporna förhöjer varje 
badrumsinredning med sin snygga design och 
stabila konstruktion. Tåliga, förstklassiga 
material som borstat stål, aluminium och glas 
kompletteras med noggrann känsla för små 
detaljer, som mjuka, rundade kanter och 
behandlade ytor utan utskjutande delar. Det 
finns en mängd moderna utformningar och 
eleganta detaljer i ren och enkel stil.

IP44 – badrumssäker

Den här Philips-badrumslampan är särskilt 
konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades 

noggrant för att garantera att den är 
vattenresistent. IP-klassen beskrivs av två 
siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot 
damm och den andra mot vatten. Den här 
badrumslampan har IP44: den är skyddad mot 
vattenstänk och är den vanligaste och bäst 
lämpade produkten för badrumsbruk.

Lampor med extremt lång livslängd

I sortimentet finns en mängd energibesparande 
lysrörslampor för allmän stämningsbelysning. 
När en InStyle-badrumslampa väl har 
installerats behöver du inte oroa dig för att 
behöva byta ut eller reparera den – dessutom 
sparar du energi och pengar.

Energibesparing

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

Produkt med strömbrytare

Eftersom knappen är diskret integrerad i 
produkten kan man enkelt tända och släcka 
lampan.

Vertikal och horisontell

Den här lampan kan installeras vertikalt eller 
horisontellt, precis som du vill ha den.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: White

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Lågenergilampa medföljer
• Produkt med strömbrytare
• Vattentät

Produktens mått och vikt
• Höjd: 9,5 cm
• Längd: 33,2 cm
• Bredd: 9,1 cm
• Nettovikt: 0,552 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V
• Lampteknologi: lysrör, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: 2G7
• Wattstyrka på medföljande lampa: 11 W

• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 11 W
• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 13 000 timmar
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 34,6 cm
• Längd: 11,3 cm
• Bredd: 10,3 cm
• Vikt: 0,790 kg

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