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Giving light a new experience

med denne væglampe
Gør dit hjem endnu smukkere med denne iøjnefaldende hvide Philips Ledino-væglampe. 
Den udsender et kraftigt, varmt hvidt LED-lys, og du kan dæmpe lyset til en betagende 
stemning. Perfektion og smukke detaljer samlet i ét udtryksfuldt design.

Elegant design møder innovativ teknologi
• Fusion mellem lys og design

Lys af høj kvalitet
• Varmt hvidt lys
• Spredt lyseffekt
• Justerbar lysintensitet med lysdæmperkontakt

Bæredygtige løsninger til lys
• Ekstremt lang levetid
• Sparer op til 80 % energi



 Lys og design
Denne designlampe har et lys med en minimalistisk 
essens, der trodser traditionelle begrænsninger, og 
dermed skaber lys og lysudformninger med 
inspirerende renhed og skønhed.

Varmt hvidt lys

Dette lys anvender den allernyeste teknologi inden 
for belysning fra Philips med de nye avancerede og 
højtydende varme hvide LED'er, der giver et lysskær 
med en farvetemperatur på 2700 Kelvin.

Spredt lyseffekt
Det spredte lys fra Philips-lampen vil lyse dit rum op 
med et varmt hvidt lys, så du kan kombinere 
funktionalitet og respekt for miljøet.

Kan dæmpes

Juster lysintensiteten i LED-lyskilderne fra Philips 
med en lysdæmperkontakt (medfølger ikke). Dette 
gør lampen perfekt til at skabe den rette stemning til 
enhver lejlighed, om det er en hyggelig middag for to 
eller afslapning med familie og venner i stuen. Philips 
har testet en række væglysdæmpere, der har vist sig 

at være kompatible med vores LED-lys. Der findes 
en liste over kompatible dæmpere i download- og 
supportafsnittet.

Ekstremt lang levetid

En lyskilde, du kan stole på. Philips LED-lyskilder 
giver en ekstremt lang levetid på mindst 20.000 timer 
(hvilket svarer til 20 år ved et gennemsnitligt forbrug 
på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/
sluk-knappen). Med LED-lyskilder fra Philips behøver 
du ikke bekymre dig om vedligeholdelse eller 
udskiftning af lyskilder, mens du har den perfekte 
lysmæssige stemning i dit hjem.

Sparer op til 80 % energi

Den LED-belysningsteknologi, der anvendes i 
belysningsløsninger fra Philips, er yderst 
energieffektiv (et modul på 7,5 W producerer 350 
lumen). Som resultat sparer hver enkelt lampe 
energi, hvilket hjælper forbrugerne med at skære ned 
på elregningen og bidrager til et bedre miljø. Hold 
øje med LED-produkter fra Philips, hvis du er på 
udkig efter energibesparende og moderne 
belysningsløsninger til boligen.
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Specifikationer
Design og finish
• Materiale: aluminium
• Farve: hvid

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes
• Integreret LED
• Retningsbestemte lysstråler
• Trækaflastning
• Materialer af høj kvalitet

Produktmål og -vægt
• Højde: 9,5 cm
• Længde: 11,7 cm
• Bredde: 11,2 cm
• Nettovægt: 0,810 kg

Tekniske specifikationer
• Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikkerhed med ekstra lav 

spænding
• Antal lyskilder: 1
• Lyskilde med watt-tal medfølger: 6 W
• Lysfarve: varm hvid
• Lyskildens levetid op til: 20.000 timer
• Strålevinkel: 105°
• Samlet lyseffekt fra armatur: 380 lm
• Armatur kan lysdæmpes
• LED
• Indbygget LED
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over 

12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 34 W

Service
• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 15,9 cm
• Længde: 13,3 cm
• Bredde: 10,8 cm
• Vægt: 0,930 kg

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Væglampe
•
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