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Philips myHomeOffice
Lampă de masă

69225/28/16
Optimizaţi-vă studiul cu lumină

Având un caracter jucăuş, lampa de birou myHomeOffice de la Philips, cu accente roz, va 
înveseli zona dvs. de lucru. Fabricată din materiale sintetice de calitate şi cu un braţ flexibil.

Proiectată pentru biroul dvs. de acasă
• Lumină directă, perfectă pentru iluminatul de lucru
• Luminozitate maximă pentru a vă lumina spaţiul de lucru

Soluţii de iluminat de durată
• Economie de energie
• Lumină caldă albă
• Întotdeauna este inclus un bec Philips

Caracteristici speciale
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Braţ flexibil



 Lumină caldă albă

Lumina poate avea diverse temperaturi de 
culoare, indicate în unităţi numite Kelvin (K). 
Lămpile cu o valoare Klein redusă produc o 
lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea 
cu o valoare Klein mai mare produc o lumină 
mai rece și mai energizantă. Această lampă 
Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o 
atmosferă intimă.

Întotdeauna este inclus un bec Philips

Becurile eficiente energetic, de înaltă calitate 
Philips EcoLamp sunt incluse în cutie pentru a 
se obţine cel mai bun efect de iluminat.

Economie de energie

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

Braţ flexibil

Braţ flexibil

Luminozitate maximă

Această lampă de birou de la Philips este 
concepută special pentru activităţi de birou, 

precum teme pentru acasă sau căutarea de știri 
pe laptop. În momentul în care o porniţi, vă 
oferă instantaneu luminozitatea potrivită 
pentru confortul dvs. maxim.

Comutator pornit/oprit pe articol

Cu butonul integrat discret pe lampă, puteţi 
aprinde sau stinge lumina cu ușurinţă.

Perfectă pentru iluminatul de lucru

Lampa de birou de la Philips produce fascicule 
de lumină care oferă o iluminare uniformă a 
spaţiului de lucru.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: roz

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 35 cm
• Lungime: 13,5 cm
• Lăţime: 33 cm
• Greutate netă: 1,200 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: 220 V
• Tehnologie bec: fluorescent, 240 V
• Număr de becuri: 1
• Corp de iluminat/soclu: E27
• Putere bec inclusă: 11 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 11 W
• Culoare lumină: alb cald

• Durată de viaţă a lămpii de până la: 8.000 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: 29,3 cm
• Lungime: 19,3 cm
• Lăţime: 14,6 cm
• Greutate: 1,520 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Birou de acasă
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de masă
•
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