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Giving light a new experience

med den här pendeln
Graciösa linjer och en elegant matt vit färg beskriver den här minimalistiska Philips Ledino-
pendeln. Den sprider ett kraftfullt varmvitt LED-ljus och du kan dimra ljuset för en skön 
stämning. Dess ovanliga form ger ditt hem ett modernt utseende.

Elegant design möter innovativ teknologi
• En kombination av belysning och design

Ljus av hög kvalitet
• Varmvitt ljus
• Hög ljuskvalitet och starkt ljus
• Indirekt ljus
• Justerbar ljusintensitet med dimmer

Hållbara belysningslösningar
• Extremt lång drifttid
• Spar upp till 80 % energi

Specialegenskaper
• Justerbar höjd



 Belysning och design
Den här designlampan avger ett ljus med en 
minimalistisk ton som trotsar traditionella 
gränser och skapar ljus och ljusformer som är 
inspirerande rena och vackra.

Varmvitt ljus

Den här belysningen har den allra senaste 
teknologin från Philips med nya, toppmoderna, 
varmvita HighPower LED-lampor som ger ett 
ljus med en färgtemperatur på 2 700 Kelvin.

Hög ljuskvalitet

En LED-modul på 7,5 W producerar ljus som 
motsvarar en 40 W glödlampa (350 Lumen). 
Spara energi med hög ljusstyrka.

Indirekt ljus
Philips-lampans indirekta, varmvita ljus lyser 
upp rummet och gör det möjligt att kombinera 
funktion med hänsyn till miljön.

Dimbar

Justera ljusintensiteten för Philips LED-
belysning med en dimmer (medföljer inte). Det 
gör den här lampan perfekt när du vill skapa 
rätt stämning för alla tillfällen, både mysiga 
middagar på tu man hand och umgänge med 
nära och kära i vardagsrummet. Philips har 
testat flera väggdimrar som visat sig vara 
kompatibla med vår LED-belysning. En lista 
över kompatibla dimrar finns i avsnittet för 
nedladdningar och support.

Extremt lång drifttid

En ljuskälla du kan lita på. Philips LED-lampor 
erbjuder en extremt lång livslängd på minst 20 
000 timmar (vilket motsvarar 20 år beräknat på 
en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag 
med minst 13 000 på-/avstängningar). Med 
Philips LED-lampor behöver du inte oroa dig 
för underhåll eller byte av lampa, och samtidigt 
ha perfekt belysning i hemmet.

Spar upp till 80 % energi

Den LED-teknologi som används i Philips 
armaturer är mycket energieffektiv (en 7,5 W 
modul producerar 350 Lumen). Därmed 
sparar varje armatur energi, vilket gör att 
konsumenterna sänker sina elkostnader och 
bidrar till att bevara miljön. Om du letar efter 
hembelysning som är energieffektiv och ger 
fantastiskt ljus, i en rad moderna former, ska 
du hålla utkik efter Philips LED-produkter.

Justerbar höjd

Den här Philips-armaturen levereras med långa 
kablar så att du får maximal flexibilitet vid 
installationen. Välj den höjd som passar dig 
bäst.
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Design och finish
• Material: metall
• Färg: White

Produktens mått och vikt
• Höjd, minst: 0,1 cm
• Höjd, max: 158 cm
• Längd: 63 cm
• Bredd: 63 cm
• Nettovikt: 1,560 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, Extra låg volt av säkerhetsskäl
• Antal lampor: 3
• Wattstyrka på medföljande lampa: 7,5 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 7,5 W
• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 20 000 timmar

• Spridningsvinkel: 85°
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

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

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 69,3 cm
• Längd: 68,3 cm
• Bredd: 5,5 cm
• Vikt: 2,280 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Modern
• Typ: Pendel
•
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