Lirio de la Philips
Lampă de podea

NICK-KNACK
galben
LED

Ce puteţi face cu
o linie dreaptă?
Dimensiuni mici, o singură linie, multe opţiuni. Pornind de la o simplă linie dreaptă, aceasta poate
fi răsucită în 16 poziţii diferite. Această lampă de podea galbenă şi jucăuşă, cu LED-uri, oferă o
iluminare directă şi indirectă, pentru a putea citi o carte sau pentru a crea o atmosferă plăcută.
Iluminare inovatoare
• LED de putere mare
• Efect de lumină albă caldă
• Economie de energie

42251/34/LI

Caracteristici speciale
• Variator pe produs
• Sunt posibile 16 poziţii diferite

4225134LI

Lampă de podea

NICK-KNACK galben, LED

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

Dimensiunile și greutatea produsului

•
•
•
•

Înălţime: 166,4 cm
Lungime: 32,5 cm
Lăţime: 32,5 cm
Greutate netă: 8,780 kg

Repere
• LED încorporat
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional
de: 42 W

LED de putere mare

Service

• Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 6,5 W
• Culoare lumină: 2700K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 ore
• Unghi fascicul: 85°
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 420 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Înălţime: 35,8 cm
Lungime: 168,1 cm
Lăţime: 34,5 cm
Greutate: 12,655 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Scump
• Tip: Lampă de podea

Modulul LED al acestei lămpi este o soluţie
dezvoltată în mod unic de Philips, care combină 3
LED-uri într-o carcasă din materiale sintetice și
aluminiu. Această tehnică permite o lumină optimă și
o culoare 100 % uniformă a luminii.

•

Variator pe produs

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

16 poziţii diferite

Puteţi roti capul lămpii de podea de dimensiuni mici
în 16 poziţii diferite și puteţi ilumina acolo unde este
necesar.

Economie de energie

Această lampă LIRIO de la 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.

Efect de lumină albă caldă
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Luminaţi-vă casa cu efecte de lumină albă, caldă. Cu
lampa Lirio, Philips lansează o generaţie de LED-uri
de mare putere cu lumină albă. Această inovaţie duce
lămpile noastre la nivelul următor, ceea ce vă
permite să combinaţi eleganţa și crearea ambientului
cu eficienţa luminii și energiei.

