
 

 

Philips
Set de 3 CandleLights alb

69108/60/PH
Coloraţi-vă universul cu lumină

Cu o lumină a lumânărilor cu LED decorativă şi atractivă, CandleLights de la Philips sunt 
excelente pentru crearea atmosferei. LED-urile oferă o strălucire caldă, cu pâlpâiri uşoare 
fără riscul de flacără deschisă şi ceară fierbinte. Creaţi o ambianţă unică în locuinţă.

Exact ca o lumânare adevărată, dar mai bine
• Efect cald și delicat de lumânare, cu pâlpâiri ușoare
• Rece la atingere, fără riscul de flacără deschisă, ceară fierbinte sau fum

Ușor de utilizat
• Pur și simplu înclinaţi lumânarea pentru a o aprinde și a o stinge
• Ușor de reîncărcat datorită adaptorului wireless, prin inducţie
• Libertate de amplasare, fără inconvenientele cablurilor
• IP44 - Rezistente la intemperii, pentru utilizare în interior și în exterior

Design elegant fără vârstă
• Aceste lumânări sunt confecţionate din sticlă de înaltă calitate



 Efect cald și delicat de lumânare

Aceste lumânări produc un efect cald și delicat de 
lumânare, cu pâlpâiri ușoare. Perfecte pentru a 
adăuga o nuanţă de ambianţă interiorului dvs.

Tehnologie sigură cu LED-uri

Aceste lumânări de la Philips sunt reci la atingere, 
datorită utilizării tehnologiei cu LED-uri. Puteţi să 
creaţi ambianţa perfectă, fără riscul de flacără 
deschisă, ceară fierbinte sau fum.

Ușor de aprins și de stins

Prin înclinarea lumânării cu LED, aceasta poate fi 
aprinsă și stinsă. Surprinzător de simplu și distractiv.

Ușor de reîncărcat

Nu trebuie decât să încărcaţi lumânările cu LED cu 
ajutorul adaptorului wireless, prin inducţie.

Libertate de amplasare
Datorită bateriilor integrate, lumânările cu LED de la 
Philips vor funcţiona fără inconvenientele cablurilor 
la încărcare. Le puteţi amplasa oriunde, pe masă, într-
un colţ sau chiar pe unul dintre rafturi.

IP44 - Rezistente la intemperii

Aceste de lumânări cu LED sunt, de asemenea, 
adecvate pentru utilizare în exterior, datorită 
protecţiei IP44. Adăugaţi o notă de ambianţă grădinii 
dvs.!

Sticlă de calitate superioară
Aceste lumânări sunt confecţionate din sticlă de 
înaltă calitate. Datorită designului fără vârstă, acestea 
se încadrează perfect în orice interior.
6910860PH

Specificaţii
Design și finisare
• Material: sticlă
• Culoare: transparent

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Bază pentru încărcător inclusă
• Adaptor pentru alimentare inclus

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 13 cm
• Lungime: 18,5 cm
• Lăţime: 18,5 cm
• Greutate netă: 0,900 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 230 V, 50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 3
• Putere bec inclusă: 6 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 6 W
• Cod IP: IP44, Protecţie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protecţie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Durată de funcţionare: 10 ore

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 11,2 cm
• Lungime: 21,5 cm
• Lăţime: 20,3 cm
• Greutate: 1,300 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară, Cameră de zi și dormitor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de masă
•
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