
 

 

Lirio de la Philips
Lampă de masă

La Lente
LED

43300/35/LI

P
Cu
Le
ati
ierdută şi regăsită
 un aspect delicat şi inspirat de construcţia unei lupe, lampa modernă de masă Lirio La 
nte de culoare albastru închis pare că este ea însăşi în căutarea sursei de lumină. O simplă 
ngere pe spatele ei vă aduce o lumină difuză, care vă pune în valoare spaţiul de locuit.

Iluminare inovatoare
• LED de putere mare
• Efect de lumină albă caldă
• Economie de energie

Caracteristici speciale
• Variator pe produs
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: albastru

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 23,5 cm
• Lungime: 17,5 cm
• Lăţime: 18 cm
• Greutate netă: 0,784 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 2,5 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 2,5 W
• Culoare lumină: 2700K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 15.000 ore

• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei

• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 29,6 cm
• Lungime: 19,3 cm
• Lăţime: 16,3 cm
• Greutate: 0,983 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Design
• Tip: Lampă de masă
•

Specificaţii
Lampă de masă
La Lente LED
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