
 

 

Philips LivingColors
Alb Aura

70998/60/PH
Coloraţi-vă universul cu lumină

Lampă cu LED-uri LivingColors Aura de la Philips. Un design elegant şi pur. Trăiţi 
experienţa unui iluminat din toate unghiurile. Luaţi telecomanda, selectaţi una dintre cele 
16 milioane de culori şi bucuraţi-vă.

Variaţi ambianţa cu lumină colorată
• intensitate reglabilă a culorilor
• mod automat de schimbare a culorii
• alegeţi dintre 16.000.000 de culori
• Intensitate variabilă

Nivelul adecvat de impact al luminii
• lumină generată de 120 lumeni

Selectaţi ușor culorile cu telecomanda
• telecomandă ușor de utilizat

Stocaţi culorile preferate cu reapelare ușoară
• 2 butoane pentru stocarea culorilor preferate

Lăsaţi culorile să se integreze natural în interiorul dvs.
• efect elegant de lumină difuză



 alegeţi dintre 16.000.000 de culori

Selectaţi propria culoare preferată pentru 
lampa cu LED LivingColors dintre cele 
16.000.000 de opţiuni de culoare diferite 
pentru iluminarea ambientală perfectă.

mod automat de schimbare a culorii

Rotiţi selectorul de culori la 360°, apoi apăsaţi 
pe butonul „I”, așezaţi-vă comod și bucuraţi-vă 
de modificarea automată a culorilor lămpii cu 
LED.

Intensitate variabilă

Reglaţi luminozitatea lămpii cu LED Philips 
LivingColors după cum doriţi, utilizând 
telecomanda.

intensitate reglabilă a culorilor

Adăugaţi mai mult alb la culoarea dvs., utilizând 
telecomanda, pentru a obţine nuanţele pastel 
perfecte.

lumină generată de 120 lumeni

Cu LivingColors Aura, puteţi obţine un impact 
semnificativ asupra ambianţei, datorită luminii 
generate de 120 lumeni. Amplasaţi 
LivingColors Aura oriunde doriţi și îndreptaţi-
o spre un perete deschis la culoare pentru a 
beneficia de o experienţă completă.

telecomandă ușor de utilizat

Prin rotirea selectorului de culori de pe 
telecomanda lămpii cu LED Philips 

LivingColors, puteţi selecta cu ușurinţă orice 
culoare doriţi pentru iluminarea ambientală 
perfectă.

stocaţi culorile preferate

Stocaţi cele 2 culori preferate pentru reapelare 
ușoară cu ajutorul butoanelor pentru favorite 
de pe telecomandă. Selectaţi culoarea pe care 
doriţi să o stocaţi și ţineţi apăsat pe unul dintre 
cele două butoanele pentru favorite pentru a o 
stoca.

efect elegant de lumină difuză

Toate culorile diferite ale lămpii cu LED Philips 
LivingColors se integrează natural în interior, 
datorită efectului de lumină difuză.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe
• Efect de lumină difuză
• Schimbarea culorii (LED)
• Funcţionează cu Smartlink
• Telecomandă inclusă
• Reglare intensitate cu telecomanda

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 15 cm
• Lungime: 16,5 cm
• Lăţime: 22,2 cm
• Greutate netă: 0,529 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V
• Tehnologie bec: LED, 18 V
• Număr de becuri: 1

• Putere bec inclusă: 8 W
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 ore
• Unghi fascicul: 120°
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Tip baterie: Baterie AAA, creion

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 16,5 cm
• Lungime: 24,8 cm
• Lăţime: 24,8 cm
• Greutate: 0,589 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Camera copiilor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de masă
•
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