Philips myLiving
Foco encastrável

ENNEPER
branco
LED

myLiving

Crie o estilo de luz certo
Desfrute de uma casa mais acolhedora
O foco encastrável Philips Enneper é fabricado com material de alta qualidade e caracteriza-se por
um design de linhas simples que se adequa a qualquer estilo. Escolha a lâmpada LED GU10 da
Philips a combinar com o estilo do seu foco, garantindo uma luz duradoura e de alta qualidade.
Desenhado para a sua sala de estar e o seu quarto
• material de elevada qualidade
• Antipó e antioxidação
Características especiais
• Mudança simples de lâmpadas
• Sem lâmpada incluída

50181/31/PN

5018131PN

Foco encastrável

ENNEPER branco, LED

Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: branco

Funcionalidade extra/acessório incl.
•
•
•
•

Concebido apenas para LED
Antioxidação, antipó
Cabeça do foco ajustável
Mudança simples de lâmpadas

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•
•

Comprimento: 9,0 cm
Largura: 9,0 cm
Peso líquido: 0,112 kg
Distância de encastramento: 10 cm
Comprimento da cavidade: 7,0 cm
Largura da cavidade: 7,0 cm

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: GU10
• Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
• Potência máxima da lâmpada de substituição:
5,5 W
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2017-04-02
Versão: 1.0.1
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Destaques
Candeeiro de intensidade de luz regulável
LED
LED incorporado: NÃO
Classe energética da fonte de luz incluída: sem
lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A++ a E
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo

Sem lâmpada incluída

Assistência

Antipó e antioxidação

•
•
•
•

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 15,8 cm
Comprimento: 10,3 cm
Largura: 5,3 cm
Peso: 0,166 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco encastrável
•
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Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe
permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à
divisão e à sua preferência. A escolha de uma
lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo
luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Mudança simples de lâmpadas

O novo anel de fácil utilização permite a instalação
sem esforço da lâmpada GU10.
O material especial de revestimento antipó e
antioxidação deste foco encastrável minimiza a
acumulação de pó e garante uma longa vida útil do
produto.

material de elevada qualidade

Este foco encastrável é fabricado em materiais
sintéticos de alta qualidade. Desta forma, é garantido
um produto sólido e de longa duração que irá
melhorar a sua casa por muitos anos.

