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Den smarte kombination 

af lys og design
Philips SmartSpot er en smart belysningsløsning, der fuldender dit hjems indretning med 
et smukt design. Spotlamperne giver et varmt lys i et udvalg af minimalistiske 
indbygningsdesigns, der falder naturligt ind i enhver indretning.

Dit hjem i spotlyset
• Klart lys af høj kvalitet
• Justerbar lysintensitet med lysdæmperkontakt
• Fabelagtig fleksibilitet

Smart designede indbygningsspots
• Elegante og diskrete design
• Førsteklasses materialer, bygget til at holde
• Spotbelysning designet til dit hjems indretning

Bæredygtige løsninger til lys
• Lyskilder med ultralang levetid
• Sparer op til 40 % energi



 Klart lys af høj kvalitet
Philips' halogenlyskilder tilbyder enestående lys til at 
fremhæve elementer eller skabe en god atmosfære i 
rummet. Lyset stråler i en vinkel på 40°, hvilket er 
perfekt til almen belysning.

Kan dæmpes

Juster lysintensiteten for denne lyskilde fra Philips 
med en lysdæmperkontakt (medfølger ikke). Dette 
gør lyskilden 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.

Fabelagtig fleksibilitet
Philips SmartSpot er en avanceret lyskilde, der giver 
dig fuld kontrol over lyset i dit hjem. Mange dele kan 
rotere frit, så du har mulighed for at rette lyset 
derhen, hvor du har mest brug for det.

Førsteklasses materialer

Philips SmartSpot-lysarmaturer er lavet af materiale 
af høj kvalitet som f.eks. støbt aluminium.

Elegante og diskrete design
Disse moderne lamper med indbyggede stilarter er 
elegante og diskrete og passer perfekt i lofter – uden 
kanter, der rager ud, eller klodsede former, som 
tager opmærksomheden fra din indretning.

Smart belysningsløsning
Hvis du leder efter uovertruffen lyskvalitet og en 
smart belysningsløsning, der fuldender dit hjems 
indretning med smukt design, så prøv Philips 
SmartSpot-spotlys. Den omfatter en række 
funktionelle og minimalistiske indbyggede designs, 
der passer problemfrit ind i enhver indretning.

Lyskilder med ultralang levetid
Philips-pære medfølger med ultralang levetid, op til 
1.000 timer.

Sparer op til 40 % energi

Denne lyskilde sparer energi sammenlignet med 
traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at 
spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.
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Specifikationer
Design og finish
• Materiale: metal
• Farve: mat krom

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes
• Inklusive halogen lyskilde(r)
• Retningsbestemte lysstråler
• Justerbart spothoved

Produktmål og -vægt
• Længde: 10 cm
• Bredde: 10 cm
• Nettovægt: 0,356 kg
• Indbygnings afstand: 15 cm
• Udskæringslængde: 9,2 cm
• Udskæringsbredde: 9,2 cm

Tekniske specifikationer
• Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lyskildeteknologi: halogen, 230 V
• Antal lyskilder: 1
• Fatning/sokkel: GU10
• Lyskilde med watt-tal medfølger: 35 W
• Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 50 W
• Lysfarve: varm hvid
• Strålevinkel: 40°
• Armatur kan lysdæmpes
• LED: Nej
• Indbygget LED: NO
• Energiklasse for medfølgende lyskilde: D
• Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: C til 

E
• Levetid på op til: 1.000 timer
• IP-kode: IP23, beskyttelse mod genstande på over 

12,5 mm, beskyttelse mod små vandstænk
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 45 W
• Lyseffektpære medfølger: 270 lm

Service
• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 14,3 cm
• Længde: 11,8 cm
• Bredde: 9,3 cm
• Vægt: 0,435 kg

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Funktionel
• Type: Indbygningsspot
•
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