Lirio de la Philips
Lampă de podea

Balanza
42240/31/LI

Cât de echilibrat poate
fi designul?
Balanza străluceşte prin simplitate. Această lampă de podea iese în evidenţă în interiorul
locuinţei, oferind o abordare echilibrată a designului. Graţie designului clasic fără vârstă,
combinat cu o lumină difuză, Balanza este preferata tuturor.
Iluminare inovatoare
• Bec (becuri) Philips incluse
Caracteristici speciale
• Variator pe produs

4224031LI

Lampă de podea
Balanza

Specificaţii
Design și finisare
• Material: metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
•
•
•
•
•

Lămpi cu halogen incluse
Efect de lumină difuză
Variator pe produs
Portabil
Material de înaltă calitate

Înălţime: 175,9 cm
Lungime: 50 cm
Lăţime: 51,7 cm
Greutate netă: 15,410 kg

Această lampă este prevăzută cu bec(becuri) Philips,
oferindu-vă cea mai bună calitate și cel mai bun efect
de lumină, care corespund lămpii dvs.

Variator pe produs

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Înălţime: 55,6 cm
Lungime: 178 cm
Lăţime: 55,4 cm
Greutate: 19,300 kg

Diverse

Sursă de alimentare reţea: 230 V, 50 Hz
Tehnologie bec: halogen, 230 V
Număr de becuri: 1
Corp de iluminat/soclu: E27

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de podea
•
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Bec (becuri) Philips incluse

• Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
•
•
•
•

Putere bec inclusă: 105 W
Putere maximă bec de înlocuire: 105 W
Culoare lumină: 2800 K alb cald
Durată de viaţă a lămpii de până la: 2.000 ore
Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

•
•
•
•
•

Service

Dimensiunile și greutatea produsului

•
•
•
•

Repere

www.lirio.eu

Un variator este furnizat pe lampă, permiţându-vă
pur și simplu să reglaţi lumina așa cum doriţi.

