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Nadruk op stijl

Verlichting met moderne vormgeving en functionaliteit
Deze buisvormige spots in industriële stijl zijn klein, slank en eenvoudig en passen perfect 
in elk modern interieur. De smetteloze aluminium behuizing in wit vult het sprankelende 
halogeenlicht feilloos aan. Een opvallend decoratief item.

Benadruk stijl met licht
• Accentverlichting
• Laat het licht schijnen waar u wilt
• Voor elke ruimte in uw interieur

Fraaie lijnen, eenvoudige elegantie
• Pure en moderne vormen

Kwaliteitsverlichting met grote lichtsterkte
• Schitterend en hoogwaardig licht
• Lichtintensiteit instelbaar met dimmer
• Energiezuinig

Speciale kenmerken
• Stijlvol wit



 Accentverlichting

Deze Philips-spot heeft de perfecte lichtbundel 
voor accentverlichting. Met gebundeld licht 
kunt u elk detail of object in uw interieur 
benadrukken.

Laat het licht schijnen waar u wilt

Met deze Philips myLiving-spotverlichting kunt 
u uw huis optimaal verlichten. De flexibele 
spots draaien alle kanten op, zodat u het licht 
op elke gewenste plek kunt richten.

Voor elke ruimte in uw interieur
Deze Philips-spot is functioneel en 
tegelijkertijd buitengewoon sierlijk en geeft 
elke kamer in uw huis een decoratief tintje.

Pure en moderne vormen
De fraaie lijnen en eenvoudige vormen van de 
myLiving-spots van Philips passen perfect bij 
een moderne inrichting. Ze vormen het 
perfecte stijlaccent in ieder hedendaags 
interieur.

Schitterend en hoogwaardig licht

De eco-halogeenlampen van Philips leveren 
schitterend licht om een speciaal voorwerp te 
verlichten of een bepaalde sfeer te creëren. 
Tegelijkertijd bespaart u energie omdat u geen 
traditionele halogeenlampen hoeft te 
gebruiken.

Instelbare lichtintensiteit

Pas de lichtintensiteit van deze Philips-lamp aan 
met een dimmer (niet meegeleverd). Zo kunt 

u een bepaald object accentueren of de sfeer 
aanpassen aan elke gelegenheid, of het nu om 
een romantisch diner voor twee gaat of een 
gezellige avond met familie en vrienden.

Energiezuinig

Deze Philips-verlichting bespaart energie in 
vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo 
bespaart u op uw energierekening en draagt u 
bij aan een beter milieu.

Stijlvol wit
Wit is eenvoudig, zacht, altijd stijlvol en 
daarmee een heerlijke, tijdloze kleur die 
puurheid brengt in elk interieur.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: wit

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 10,9 cm
• Lengte: 24 cm
• Breedte: 24 cm
• Nettogewicht: 1,680 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: halogeen, 230 V
• Aantal lampen: 4
• Fitting/voet: GU10
• Wattage meegeleverde lamp: 35W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 50W
• Kleurtemperatuur: 2800 K warm wit
• Maximale levensduur lamp: 1000 uur
• Stralingshoek: 40°

• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 
dan 12,5 mm, niet bestand tegen water

• Beschermingsklasse: I - geaard

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 25,1 cm
• Lengte: 25,3 cm
• Breedte: 11,3 cm
• Gewicht: 2,114 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Spotlamp
•
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