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S
To
ne
tvořte světlo, ovládněte stín
to bodové světlo Bloq v černém provedení harmonicky splývá se stropem a poskytuje 
vtíravé směrové světlo pro obytné prostory nebo pracovní prostředí.

Inovativní osvětlení
• Žárovka(y) Philips součástí balení

Zvláštní vlastnosti
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem



 Žárovka(y) Philips součástí balení
Toto svítidlo se dodává se žárovkou (žárovkami) 
Philips, které vám nabízejí tu nejlepší kvalitu a 
účinnost, jež dokonale odpovídá vašemu svítidlu.

Kompatibilní s nástěnným stmívačem

Toto svítidlo je kompatibilní s instalovaným 
nástěnným stmívačem (není součástí balení).
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Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: černá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně halogenové žárovky: Ano
• Přesně směrované světelné paprsky: Ano
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem: Ano
• Otočná hlavice (vlevo/vpravo): Ano
• Nastavitelné bodové světlo: Ano
• Vysoce kvalitní materiály: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 12,2 cm
• Délka: 31,3 cm
• Šířka: 16,3 cm
• Čistá hmotnost: 3,482 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 12 V
• Počet žárovek: 2
• Patice/objímka: G53

• Žárovka v balení: 50 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 50 W
• Barva světla: 3 000 K, teplá bílá
• Životnost lampy až: 3 000 hodin
• Úhel paprsku: 24°
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 15 cm
• Délka: 34 cm
• Šířka: 18,8 cm
• Hmotnost: 3,831 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Moderní
• Typ: Bodové svítidlo
•

Specifikace
Bodové svítidlo
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