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n metalliska dubbelspoten Philips myLiving Dender i nickel har en lång och elegant hals och 

nerös skärm. Den välbekanta formen tillför elegans till ett rum, medan de avancerade LED-
porna kastar gott om varmvitt ljus som är lika starkt och vackert som halogen.

Designad för vardagsrummet och sovrummet
• Skapa en elegant och inbjudande atmosfär
• Perfekt när du vill koppla av och umgås

Hållbara belysningslösningar
• LED-lampa av hög kvalitet
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
• Energieffektiva
• Varmvitt ljus

Särskilda egenskaper
• Justerbart spothuvud



 LED-lampa av hög kvalitet

Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-
lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt 
ljusflöde som får färgerna att i ditt hem att se mer 
levande ut.

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.

Justerbart spothuvud

Rikta ljuset dit det behövs bäst genom att justera, 
rotera eller luta lampans spothuvud.

Energieffektiva

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

Skapa en elegant atmosfär

Den här armaturen är designad efter de senaste 
smakerna, trenderna och livsstilarna för att lätt 
smälta in i din inredning och skapa stämningen du 
alltid har velat ha.

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den 
plats där familjen samlas för att slappna av eller 
umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och 
sovrum måste vara flexibel och lätt att justera 
beroende på användningen under dagen. Om du 
noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med 
olika lager ljus kan du skapa en känsla av rymd och få 
rummet att kännas varmt och inbjudande.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: metall
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Integrerad LED-belysning
• 5 års garanti på LED-modulen
• Justerbart spothuvud

Produktens mått och vikt
• Höjd: 13,7 cm
• Längd: 22,2 cm
• Bredd: 22,2 cm
• Nettovikt: 0,953 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Antal lampor: 3
• Wattstyrka på medföljande lampa: 4 W
• Ljusfärg: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 22 900 timmar
• Spridningsvinkel: 45°
• Totalt ljusflöde för armatur: 990 lm
• Dimbar armatur: Nej
• LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: I - jordad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

29 W

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 20,8 cm
• Längd: 20,3 cm
• Bredd: 12,3 cm
• Vikt: 1,058 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Spot
•
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