Philips myLiving
Lampă de perete

Hopsack
alb
LED

myLiving
33311/31/16

Decoraţi-vă casa cu lumină
Lampa solidă de perete Philips myLiving Hopsack vă asigură calitate incontestabilă. Lampa
de perete fiabilă transmite lumină uniformă şi strălucitoare în două direcţii , economisind,
totuşi, mai multă energie decât lămpile obişnuite.
Soluţii de iluminat de durată
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate
• Economie de energie
• Lumină caldă albă
• Durată de viaţă îndelungată de până la 15 de ani
Caracteristici speciale
• Ieșire cablu

333113116

Lampă de perete
Hopsack alb, LED

Repere

Specificaţii

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

Economie de energie

Design și finisare
• Material: metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
•
•
•
•

LED integrat
Raze de lumină bidirecţionale
Raze de lumină definite
Sistem de rulare a cablului

Dimensiunile și greutatea produsului

Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă
Philips, este o soluţie dezvoltată în mod unic de către
Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta
permite o generare optimă a luminii și aduce culori
vii în casa dvs.

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.

Lumină caldă albă

Durată de viaţă îndelungată

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.

O sursă de lumină în care puteţi avea încredere.
LED-urile integrate, utilizate în această lampă Philips
cu LED-uri vor dura până la 15,000 de ore (care
echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii
de 3 ore/zi, cu un număr de cel puţin 13,000 de
cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să vă
gândiţi că nu va trebui să vă preocupaţi de
întreţinerea sau de înlocuirea becului în timp ce vă
bucuraţi de ambianţa perfectă în locuinţa dvs.

Ieșire cablu

•
•
•
•

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 3 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 15.000 ore
• Unghi fascicul: 50°
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 170 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• LED încorporat
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: I - împământat
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional
de: 35 W

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Data apariţiei 2014-08-07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 1.0.1

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

12 NC: 9150 043 12001
EAN: 87 18291 47982 6

www.philips.com

Înălţime: 16,8 cm
Lungime: 11,3 cm
Lăţime: 10,3 cm
Greutate: 0,610 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de perete
•

O ieșire pentru cablu vă permite să montaţi lampa pe
perete și să o conectaţi la o priză de perete obișnuită.

Înălţime: 14 cm
Lungime: 10 cm
Lăţime: 9,0 cm
Greutate netă: 0,500 kg

