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Decoraţi-vă casa cu lumină

lampă de design
Curba acestei siluete alungite mai ample - ornată cu lumini mici de înaltă putere - pare a 
fi aripa unei păsări în zbor. Forma sa naturală se potriveşte perfect cu aceste lumini spot 
impresionante, finisate cu metale de înaltă calitate.

Reglaţi lumina pe care o doriţi cu adevărat
• Forme expresive și elegante, materiale premium
• Aplicaţii și finisaje multiple care se potrivesc cu gusturile dvs.

Lumină cu LED-uri avansate
• LED de putere mare
• Calitate superioară a luminii la putere mare
• Efect de lumină albă caldă

Caracteristici speciale
• Lumină decorativă funcţională combinată cu lumină de orientare
• Două comutatoare incluse
• Se rotește liber în orice direcţie

Soluţii de iluminat de durată
• Durată de utilizare extrem de lungă
• Economie de energie



 Forme și materiale
Corpurile de iluminat Philips InStyle sunt 
proiectate să se potrivească perfect cu toate 
decoraţiunile interioare, oferind mai multe 
stiluri pentru a se combina perfect cu orice 
cămin. Cu multe aplicaţii și finisaje, acestea se 
combină excelent cu elemente precum 
perdele, mobilă, vopsea și accesorii pentru a 
completa aspectul dorit. Atenţia specială 
pentru detalii și design vă ajută să exprimaţi 
stilul dvs. personal, pentru a decora interiorul 
exact așa cum doriţi. Acest lucru înseamnă 
ambient și încăperi atractive de care vă veţi 
bucura împreună cu prietenii și familia.

Aplicaţii multiple

Dacă vă place designul și doriţi să 
experimentaţi cu cele mai noi stiluri și teme din 
casa dvs, încercaţi Philips InStyle. Aceasta este 
o gamă de lustre decorative, lămpi de perete, 
de tavan, de podea și de masă din materiale 
premium și în diferite culori.

LED de putere mare

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.

Efect de lumină albă caldă

Luminaţi-vă casa cu efecte de lumină albă, 
caldă, datorită ultimei inovaţii LED. Philips 
introduce cea mai nouă generaţie de LED-uri 
de mare putere cu lumină albă, caldă, atingând 
o temperatură a culorii de 2700 Kelvin. 
Această inovaţie aduce corpurile de iluminat 
Philips la un nou nivel, ceea ce ne permite să 
combinăm eleganţa și crearea ambientului cu 
eficienţa luminii și energiei.

Calitate ridicată a luminii
Un modul de iluminat cu LED de 7,5 W 
produce echivalentul de lumină al unei lămpi 
incandescente de 40 W (350 Lumeni). 
Economisiţi energie cu o putere mare de 
iluminare.

Durată de utilizare extrem de lungă

O sursă de lumină în care puteţi avea 
încredere. Corpurile de iluminat Philips LED 
oferă o durată de viaţă extrem de lungă de 
minim 20.000 de ore (care echivalează cu 20 de 
ani, pe baza unei utilizări medii de 3 ore / zi cu 

un număr de cel puţin 13.000 cicluri de 
pornire/oprire). Cu corpurile de iluminat 
Philips LED nu va trebui să vă mai preocupaţi 
de întreţinerea sau înlocuirea lămpii în timp ce 
vă bucuraţi de ambianţa perfectă în locuinţa 
dvs.

Rotire liberă

Puteţi roti capul corpului de iluminat Philips în 
direcţia dorită și puteţi să aduceţi lumina acolo 
unde aveţi nevoie.

Două comutatoare incluse

„Datorită celor două butoane integrate discret 
în articol, puteţi comuta foarte ușor între 
lampa de lectură și cea decorativă sau chiar le 
puteţi aprinde pe amândouă.
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Design și finisare
• Material: metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• PowerLED integrat
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Comutator pornit/oprit dublu pe produs
• Se rotește liber în orice direcţie

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 9,7 cm
• Lungime: 21 cm
• Lăţime: 9,0 cm
• Greutate netă: 1,206 kg

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

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 5 W

• Putere maximă bec de înlocuire: 5 W
• Număr de becuri 2: 1
• Bec de putere inclus 2: 2,5 W
• Bec de înlocuire de putere maximă 2: 2,5 W
• 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: 21,8 cm
• Lungime: 10,9 cm
• Lăţime: 9,5 cm
• Greutate: 1,320 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Bucătărie
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de perete
•
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