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Decoraţi-vă casa cu lumină
 
Lampa de tavan Philips myLiving Chantilly vă umple casa cu lumină caldă. Abajurul alb este decorat cu diferite modele, iar lampa

este economică şi durabilă.

Beneficii

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

• Economie de energie
 

Caracteristici

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 şi mai
intimă, în timp ce acelea cu o valoare Klein mai mare produc o lumină mai
rece şi 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.
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Economie de energie

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

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Design şi finisare
Material sticlă

metalic
Culoare alb

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
Lămpi fluorescente
incluse

DA

Efect de lumină difuză DA

Dimensiunile şi greutatea produsului
Înălţime 11,1 cm
Lungime 30,1 cm
Lăţime 30,1 cm
Greutate netă 0,946 kg

Specificaţii tehnice
Sursă de alimentare
reţea

Interval 220 V - 240 V
50 - 60 Hz

Tehnologie bec fluorescent
230 V

Număr de becuri 1
Corp de iluminat/
soclu

E27

Putere bec inclusă 14 W
Putere maximă bec
de înlocuire

60 W

Culoare lumină alb cald
Durată de viaţă a
lămpii de până la

10.000 ore

Corp de iluminat cu
intensitate variabilă

Nu

LED Nu
LED încorporat NU

Clasa energetică a
sursei de lumină
incluse

A

Corpul de iluminat
este compatibil cu
bec(urile) din clasa

A+ până la E

Cod IP IP20
protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm
fără protecţie împotriva apei

Clasa de protecţie I - împământat
Sursă de lumină echi-
valentă cu un bec
tradiţional de

65 W

Lumină generată bec
inclus

810 lm

Service
Garanţie 2 ani

Dimensiunile şi greutatea ambalajului
Înălţime 34,6 cm
Lungime 33,5 cm
Lăţime 9,7 cm
Greutate 1,247 kg

Diverse
Concepută special
pentru

Cameră de zi şi dormitor

Stil Contemporan
Tip Lampă de plafon
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