
PH SnowballPH Snowball

Armaturet udsender et diffust, blændfrit og komfortabelt
lys. Lakeringen med matte undersider og blanke

oversider sikrer en flot reflektering af det diffuserede lys,
og der skabes en meget ensartet lysudsendelse omkring

armaturet. I tændt tilstand optræder den øverste del
lysende og den nederste slukket.

Poul HenningsenPoul Henningsen
Poul Henningsen (1894-1967) blev født i København af den berømte, danske forfatterinde Agnes
Henningsen. Han færdiggjorde aldrig sin uddannelse som arkitekt, men studerede ved Københavns
tekniske skole på Frederiksberg i perioden 1911-1914, og derefter tre år ved det Tekniske Universitet i
København.

Project name:Project name: / / Project type:Project type:  / / 11//44

louispoulsen.comlouispoulsen.com
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Product infoProduct info
MontageMontage

Ophængstype E27: Ledning 3x0,75mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m. Ophængstype LED: Ledning
2x1,5mm². Baldakin: Ja. Baldakinen indeholder en driver. Ledningslængde: 4m.

OverfladeOverflade

Hvid, vådlakeret.

MaterialerMaterialer

Armaturhus: Højglansforkromet, optrukket aluminium. Skærme: Optrukket aluminium. Stel: Høj-glansforkromet,
støbt aluminium.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 400 x 390 x 400 Maks. 4,5 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse I.

LyskildeLyskilde

1x70W E27

Product variantsProduct variants
LyskildeLyskilde LumenLumen LysstyringLysstyring

1x70W E27 - -

LED 3000-1800K D2W 41W 1085 Dali

LED 3000K 41W 894 Fase dæmp (mains dimm)

Trådløs bluetooth
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Nedhængt armatur med skærme
8 skærme sikrer mod direkte indkig til lyskilden.
Geometri skabt til belysning af større rum.
Ikonisk design.
Overskærm skjuler armaturindsats.

MonteringMontering
Kan monteres på 102 mm ottekantet tilslutningsdåse. (kun USA)
Lyskilden udskiftes ved at fjerne den nederste skærm, som holdes på plads ved hjælp af bladfjedre.

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
Rundstrålende lysfordeling.
De øverste skærme giver vertikal belysning af rummet.
De nederste skærme leder primært lyset nedad.
Den geometriske form sikrer ensartet lys omkring armaturet.
Skærmenes matlakerede underside sikrer en ensartet lysfordeling omkring armaturet.

DesignDesign
Poul Henningsen

MaterialeMateriale
Skærme: Hvid, optrukket aluminium, 0,8 mm.
Indvendigt stel i mat, forkromet aluminium.
Fatning: Porcelæn.
Fatningens position er justerbar for at sikre, at lyskilden kan placeres korrekt, så armaturet lyser korrekt.
Baldakin: 5,3" diameter x 0,9" høj kegle af optrukket aluminium.
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

VægtVægt
Min.: 3.281 kg Maks.: 4.478 kg

OverfladeOverflade
Hvid
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LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

Baldakin hvid 2-delt tophat® 5749329034

PH Snowball bundskærm komplet 5741086456
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