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Faceţi din lumină un 

ingredient esenţial
Lampa cu montare sub blat Philips myKitchen Lovely este un sistem uşor de curăţat şi cu 
posibilitate de conectare, ce asigură o lumină albă caldă. Se aprinde instantaneu, economiseşte 
energie şi are o durată de funcţionare lungă, prin urmare vă arată adevărata culoare a alimentelor.

Proiectată pentru bucătăria dvs.
• Culori precise cu lumină de înaltă calitate
• Poate fi conectată la produse din aceeași familie

Soluţii de iluminat de durată
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate
• Economie de energie
• Lumină caldă albă

Caracteristici speciale
• Comutator pornit/oprit pe articol



 Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

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.

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.

Culori precise

Lampa de bucătărie de la Philips face culorile să se 
reflecte într-o manieră firească și precisă. Exact ca și 
soarele.

Produs cu posibilitate de conectare

Acest produs poate fi conectat la un produs similar 
sau la oricare alt produs din aceeași familie.

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.

Comutator pornit/oprit pe articol

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

Energie
Philips s-a angajat să-și îmbunătăţească în fiecare an 
eficienţa energetică. Și, ca urmare, majoritatea 
produselor Philips au obţinut etichete energetice 
ecologice. Cu cât este mai verde eticheta, cu atât 
este mai redus consumul de energie, cu atât este mai 
mică factura la energie și cu atât este mai prietenos 
cu mediul.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: altul

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe articol
• LED integrat
• Efect de lumină difuză

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 48 cm
• Lungime: 2,8 cm
• Lăţime: 3,4 cm
• Greutate netă: 0,323 kg

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

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 6 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 6 W
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 330 lm
• LED
• LED încorporat
• 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: 48,9 cm
• Lungime: 5,1 cm
• Lăţime: 4,1 cm
• Greutate: 0,330 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Bucătărie
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă pentru parte inferioară birou
•
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