
 

 

Lirio de la Philips
Lampă de masă

Posada

37364/30/LI
Creaţi umbre prin controlarea 
luminii

Această lampă de masă Posada face o demonstraţie de stil cu un aspect extrem de îndrăzneţ. 
Familiară datorită abajurului său clasic, surprinzător de modernă graţie suportului său subţire. 
Variatorul tactil integrat vă permite să creaţi starea de spirit pe care v-o doriţi.

Iluminare inovatoare
• Bec (becuri) Philips incluse

Caracteristici speciale
• Variator tactil pe produs



 Bec (becuri) Philips incluse
Această lampă este prevăzută cu bec(becuri) Philips, 
oferindu-vă cea mai bună calitate și cel mai bun efect 
de lumină, care corespund lămpii dvs.

Variator tactil pe produs

Cu funcţionare intuitivă, tot ceea ce aveţi de făcut 
este să atingeţi variatorul și să reglaţi lumina pentru 
a crea cea mai bună ambianţă în camera dvs.
3736430LI
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Design și finisare
• Material: metalic
• Culoare: negru

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Lămpi cu halogen incluse
• Efect de lumină difuză
• Ștecher pentru Marea Britanie inclus
• Variator pe produs
• Portabil
• Material de înaltă calitate

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 61,1 cm
• Lungime: 40 cm
• Lăţime: 44,7 cm
• Greutate netă: 5,840 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 230 V, 50 Hz
• Tehnologie bec: halogen, 230 V
• Număr de becuri: 2

• Corp de iluminat/soclu: E27
• Putere bec inclusă: 70 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 75 W
• Culoare lumină: 2800 K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 2.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: I - împământat

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 62,8 cm
• Lungime: 45,8 cm
• Lăţime: 45,8 cm
• Greutate: 9,346 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

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