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n den rette lampen for humøret ditt – fra lyst når du trenger det og varmt når du føler 
 det. Med Philips Shellbark WarmGlow innfelt spotlys kan du jevnt dimme til riktig 
nivå – fra funksjonelt lys til innbydende varme for en hyggelig tid.

Designet for stuen og soverommet ditt
• Skap en stilig og innbydende atmosfære
• Perfekt for å slappe av og omgås andre
• Materialer i høy kvalitet
• WarmGlow som kan dimmes

Bærekraftige belysningsløsninger
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren
• Varmhvitt lys
• Kompatibel med de fleste dimmere
• Lang levetid opptil 30 år



 LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-teknologien som er integrert i denne 
Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra 
Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt 
lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

Fem års garanti på LED-systemet

I tillegg til standardgarantien på to år på denne 
lampen gir Philips fem års garanti på LED-
systemet, altså LED-modulen og driveren i 
denne lampen.

Varmhvitt lys

Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer som 
er angitt i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-
verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de 
med høyere kelvin-verdi produserer et kjølig, 
mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen 
gir et varmt, hvitt lys som gir en koselig 
atmosfære.

Kompatibel med de fleste dimmere

Denne Philips LED-lampen inkluderer den 
nyeste LED-teknologien og fungerer med de 
fleste dimmere. Du kan ganske enkelt bruke 
gjeldende dimmer, eller hvilken som helst 
dimmer som passer deg.

Skap en stilig atmosfære
Denne lampen er designet ut fra det nyeste 
innen smak, trender og livsstil for enkelt å 
kunne passe sammen med innredningen, og 
gjenspeile den atmosfæren du alltid har ønsket.

Perfekt for å slappe av og omgås andre
Stuen er selve hjertet i et hjem – et sted der 
familien samles, slapper av og omgås andre. 
Belysningen i stuen og soverommet må være 
fleksibel og enkel å justere alt etter behov i 
løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av 
ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å 
skape en følelse av plass og gir rommet et 
varmt og innbydende preg.

Materialer i høy kvalitet
Denne lampen er modellert med lagvise 
mønstre av materialer av høy kvalitet og har en 
enestående overflate. Dette sikrer et solid og 
slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på 
hjemmet ditt i mange år fremover.

WarmGlow som kan dimmes
Utformet med kvalitetsdimming for å skape 
den riktige stemningen for alle aktiviteter. Jo 
mer du dimmer lyset, desto varmere blir 
stemningen.

Lang levetid (30 år)

En lyskilde du kan stole på. De integrerte LED-
ene, som brukes i denne LED-lampen fra 
Philips, vil vare opptil 30 000 timer (som 
tilsvarer 30 år på grunnlag av en 
gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag med 
minst 13 000 brytersykluser). Det føles så 
komfortabelt å vite at du ikke trenger å 
bekymre deg for vedlikehold eller å skifte 
lyspære samtidig som du får den perfekte 
lysstemningen i hjemmet.
5020199P0

Høydepunkter
Innfelt spot
SHELLBARK grå, LED



Utgivelsesdato  
2018-03-22

Versjon: 1.0.1

12 NC: 9150 054 17501
EAN: 87 18696 16028 2

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
Design og utseende
• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: grå

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Lyskilde som ikke blender
• Kompatibel med de fleste dimmere
• Integrert LED
• Rustfri, støvfri
• Material av premium kvalitet
• Justerbart spothode
• LED-modulen har fem års garanti
• Dimbart lys med en varm glød

Mål og vekt på produktet
• Lengde: 9,0 cm
• Bredde: 9,0 cm
• Nettovekt: 0,242 kg
• Forsenkningsavstand: 5,0 cm
• Lengde på utstikker: 7,0 cm
• Bredde på utstikker: 7,0 cm

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikker ekstra lav spenning

• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 4,5 W
• Lysfarge: Varmhvit
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 500 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Levetid på opptil: 30 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra lav spenning
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 41 W

Service
• Garanti: Fem år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 15,8 cm
• Lengde: 10,3 cm
• Bredde: 7,3 cm
• Vekt: 0,304 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Funksjonell
• Type: Innfelt spot
•
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