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Gör en uppfräschning i vackert 

naturligt ljus
Dyk ner i vackert vitt ljus i badrummet med Philips myBathroom Pool taklampa. Den är 
gjord i glas av hög kvalitet och rymmer en energieffektiv ljuskälla med ett varmt sken som 
är kraftfullt och som återger hudens naturliga färg.

Gjord för badrummet
• Naturlig hudton i ljus av hög kvalitet
• IP44, perfekt för badrummet

Hållbara belysningslösningar
• Energieffektiv
• Varmvitt ljus
• En Philips-glödlampa medföljer alltid



 Äkta hudtoner

Den här Philips-badrumslampan reflekterar färger på 
ett naturligt och exakt sätt. Precis som solen.

Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en 
enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt 
kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de 
med högre kelvintal har ett svalt, mer uppiggande 
ljus. Just den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus 
för en trivsam atmosfär.

En Philips-glödlampa medföljer alltid

För bästa ljuseffekt medföljer Philips Eco 
lågenergilampor av hög kvalitet i förpackningen.

Energieffektiv

Den här lågenergilampan från Philips använder 
mindre energi än traditionella ljuskällor; det sänker 
dina elkostnader och är bra för miljön.

IP44 – badrumssäker

Den här Philips-badrumslampan är särskilt 
konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades 
noggrant för att garantera att den är vattenresistent. 
IP-klassen beskrivs av två siffror: den första hänvisar 
till skyddsnivån mot damm och den andra mot 
vatten. Den här badrumslampan har IP44: den är 
skyddad mot vattenstänk och är den vanligaste och 
bäst lämpade produkten för badrumsbruk.
320813116

Specifikationer
Design och finish
• Material: glas
• Färg: vit

Produktens mått och vikt
• Höjd: 11 cm
• Längd: 27 cm
• Bredd: 27 cm
• Nettovikt: 1,258 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: lysrör, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: 20 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 20 W
• Ljusfärg: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 10 000 timmar
• Dimbar armatur: Nej
• LED: Nej
• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: A timmar
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+ 

till E
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

95 W
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 1,320 lm

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 31,8 cm
• Längd: 30,3 cm
• Bredd: 18 cm
• Vikt: 1,509 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Badrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Taklampa
•
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