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Decoraţi-vă casa cu lumină

Scoateţi-vă baia în evidenţă cu frumuseţea naturală a acestei lămpi de tavan Philips din 
sticlă mată, cu finisaj din crom. Aceasta oferă o lumină strălucitoare, economică, ideală 
pentru iluminarea generală a băii. Experimentaţi starea de bine dată de lumină.

Stare de bine în baia dvs. cu lumină de calitate ridicată
• A vedea bine este esenţial în baie
• O gamă de mai multe aplicaţii

Decoraţi-vă baia cu iluminat sigur
• Decoraţi-vă baia cu lumină
• IP44, perfect adecvată pentru un mediu umed

Soluţii de iluminat de durată
• Lămpi extrem de durabile
• Economie de energie



 A vedea bine este esenţial
A vedea bine este esenţial pentru rezultate bune la 
oglindă, de aceea fiecare lampă este prevăzută cu o 
sursă de lumină de calitate ridicată pentru îngrijire cu 
încredere. Gama de surse de iluminat pentru baie 
utilizează cea mai recentă tehnologie de economisire 
a energiei pentru lumină de bună calitate, care 
asigură un iluminat foarte bun, fără a fi agresiv.

Aplicaţii multiple
Există foarte multe opţiuni de corpuri de iluminat de 
perete și de tavan. Colecţia oferă accesorii mari de 
tavan care vă iluminează întreaga baie într-un mod 
confortabil și plăcut. În plus, există lanterne de 
perete care asigură lumină clară, strălucitoare, fără 
umbre, pentru sarcini de precizie la oglindă, precum 
bărbieritul, aplicarea machiajului și introducerea 
lentilelor de contact.

Umpleţi baia de lumină
Lămpile de baie InStyle îmbunătăţesc decorul 
oricărei băi cu construcţia lor stilată și solidă. 
Materialele premium rezistente la uzură precum 
oţelul lustruit, aluminiul și sticla sunt completate de 
atenţia grijulie faţă de cele mai mici detalii, precum 
muchiile netede, rotunde și suprafeţele prelucrate 
fără părţi proeminente. Există o gamă de designuri 
contemporane și de accesorii decorative elegante cu 
un stil curat și simplu.

IP 44

Concepută pentru mediul din baie, implementată în 
lămpile de perete și tavan.

Lămpi extrem de durabile

Gama oferă o varietate produse fluorescente care 
economisesc energia pentru iluminatul ambiental 
general al băii. După instalarea unei lămpi de baie 
InStyle, nu va mai trebui să vă faceţi griji pentru 
înlocuire sau reparare și veţi economisi atât energie, 
cât și bani.

Economie de energie

Această lampă 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.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: crom

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Lămpi fluorescente incluse
• Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 11,3 cm
• Lungime: 47,4 cm
• Lăţime: 47,4 cm
• Greutate netă: 0,930 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
• Tehnologie bec: fluorescent, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Corp de iluminat/soclu: 2GX13
• Putere bec inclusă: 60 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 60 W
• Culoare lumină: 2700K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 12.000 ore
• Cod IP: IP44, Protecţie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protecţie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 49,6 cm
• Lungime: 48,8 cm
• Lăţime: 12,3 cm
• Greutate: 1,310 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Baie
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de plafon
•
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