Lirio de la Philips
Lampă de masă

Retroplanet
LED

Creaţi umbre prin controlarea
luminii
Veioza Lirio Retroplanet are un picior în trecut, capul în prezent şi sursa modernă de
lumină cu LED în viitor. Cu designul, culoarea şi aspectul retro, face cu ochiul anilor '50.
Iluminare inovatoare
• LED de putere mare
• Efect de lumină albă caldă
• Economie de energie
Caracteristici speciale
• Compatibil cu variatorul de perete
• Comutator pornit/oprit pe articol

57035/48/LI

5703548LI

Lampă de masă
Retroplanet LED

Repere

Specificaţii

LED de putere mare

Comutator pornit/oprit pe articol

Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: aluminiu

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
•
•
•
•

Lămpi LED incluse
Comutator pornit/oprit pe articol
Cap rabatabil (sus-jos)
Material de înaltă calitate

Dimensiunile și greutatea produsului

Modulul LED al acestei lămpi este o soluţie
dezvoltată în mod unic de Philips, care combină 3
LED-uri într-o carcasă din materiale sintetice și
aluminiu. Această tehnică permite o lumină optimă și
o culoare 100 % uniformă a luminii.

Compatibil cu variatorul de perete

Cu butonul integrat discret în articol, puteţi să
aprindeţi sau să stingeţi cu ușurinţă lumina.

Economie de energie

Această lampă LIRIO de la Philips economisește
energie în comparaţie cu sursele de lumină
tradiţionale, ajutându-vă să economisiţi bani cu
facturile de energie și să contribuiţi la protejarea
mediului.

Efect de lumină albă caldă

•
•
•
•

Înălţime: 10,8 cm
Lungime: 9,4 cm
Lăţime: 9,4 cm
Greutate netă: 0,550 kg

Specificaţii tehnice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
Tehnologie bec: LED, 230 V
Număr de becuri: 1
Corp de iluminat/soclu: GU10
Putere bec inclusă: 4 W
Putere maximă bec de înlocuire: 6 W
Culoare lumină: 2700K alb cald
Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 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
•
•
•
•

Această lampă este compatibilă cu un variator de
perete instalat (nu este inclus în cutie).

Diverse
Luminaţi-vă casa cu efecte de lumină albă, caldă. Cu
lampa Lirio, Philips lansează o generaţie de LED-uri
de mare putere cu lumină albă. Această inovaţie duce
lămpile noastre la nivelul următor, ceea ce vă
permite să combinaţi eleganţa și crearea ambientului
cu eficienţa luminii și energiei.
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Înălţime: 14,1 cm
Lungime: 10,8 cm
Lăţime: 10,8 cm
Greutate: 0,603 kg

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor, Birou de acasă
• Stil: Design
• Tip: Lampă de masă
•

