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Förbättra arbetsrummet 

med belysning
Philips myHomeOffice skrivbordslampa med grå detaljer har en lekfull karaktär och lyser 
verkligen upp din arbetsplats. Den är tillverkad av syntetmaterial av god kvalitet och har 
en flexibel hals.

Utformad för hemmakontor
• Riktat ljus, perfekt som arbetsbelysning
• Maximal ljusstyrka som lyser upp din arbetsyta

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

Specialegenskaper
• Produkt med strömbrytare
• Flexibel arm



 Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperatur, vilket anges i 
enheter som kallas kelvin (K). Lampor med ett 
lågt kelvintal producerar ett varmt, behagligt 
ljus, medan de med ett högre kelvintal 
producerar ett svalt, mer stimulerande ljus. 
Den här Philips-lampan ger ett varmvitt ljus för 
en behaglig atmosfär.

En Philips-glödlampa medföljer alltid

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

Energibesparing

Den här lågenergilampan från Philips sparar 
energi jämfört med traditionella ljuskällor, 
vilket hjälper dig att sänka dina elkostnader och 
göra din del för miljön.

Flexibel arm

Flexibel arm

Maximal ljusstyrka

Den här skrivbordslampan från Philips är 
särskilt konstruerad för skrivbordsbaserade 

aktiviteter, som läxor eller att läsa nyheterna 
på den bärbara datorn. När du tänder den ger 
den omedelbart perfekt ljusstyrka för maximal 
komfort.

Produkt med strömbrytare

Eftersom knappen är diskret integrerad på 
lampan kan du enkelt tända och släcka den.

Perfekt för uppgiftsbelysning

Den här skrivbordslampan från Philips ger ett 
samlat ljus som belyser arbetsområdet jämnt.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: grå

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• FX002
• FX007
• FX034
• F3001

Produktens mått och vikt
• Höjd: 35 cm
• Längd: 13,5 cm
• Bredd: 33 cm
• Nettovikt: 1,200 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: lysrör, 240 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27

• Wattstyrka på medföljande lampa: 11 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 11 W
• Färg på ljus: varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 10 000 timmar
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 29,3 cm
• Längd: 19,3 cm
• Bredd: 14,6 cm
• Vikt: 1,520 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Kontors- och arbetsrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordlampa
•

692258716

Specifikationer
Bordlampa

http://www.philips.com

