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Decoraţi-vă casa cu lumină

Un design puternic dă farmec oricărui interior. Eleganţa, materialele de înaltă calitate şi o 
culoare gri caracterizează această lampă de podea contemporană. Puteţi să reglaţi înălţimea 
acestei lămpi pentru camera de zi şi să schimbaţi ambianţa din cameră cu un variator tactil.

Reglaţi lumina pe care o doriţi cu adevărat
• Forme expresive și elegante, materiale premium
• Aplicaţii și finisaje multiple care se potrivesc cu gusturile dvs.

Lumină albă frumoasă și caldă, cu economie de energie
• Lumină albă, caldă, difuză
• Bec (becuri) Philips incluse

Caracteristici speciale
• Variator tactil pe produs

Soluţii de iluminat de durată
• Durată de viaţă extra-lungă a becului
• Economie de energie



 Forme și materiale
Corpurile de iluminat Philips InStyle sunt proiectate 
să se potrivească perfect cu toate decoraţiunile 
interioare, oferind mai multe stiluri pentru a se 
combina perfect cu orice cămin. Cu multe aplicaţii și 
finisaje, acestea se combină excelent cu elemente 
precum perdele, mobilă, vopsea și accesorii pentru a 
completa aspectul dorit. Atenţia specială pentru 
detalii și design vă ajută să exprimaţi stilul dvs. 
personal, pentru a decora interiorul exact așa cum 
doriţi. Acest lucru înseamnă ambient și încăperi 
atractive de care vă veţi bucura împreună cu prietenii 
și familia.

Aplicaţii multiple

Dacă vă place designul și doriţi să experimentaţi cu 
cele mai noi stiluri și teme din casa dvs, încercaţi 
Philips InStyle. Aceasta este o gamă de lustre 
decorative, lămpi de perete, de tavan, de podea și de 
masă din materiale premium și în diferite culori.

Lumină albă, caldă, difuză

Această lampă utilizează cea mai nouă tehnologie cu 
bec economic de la Philips, pentru a furniza un val de 
lumină naturală, albă, caldă. Lumina sa difuză vă va 
ilumina camera într-o nuanţă albă, caldă, care vă 
permite să combinaţi funcţionalitatea și respectul 
pentru mediu. Lumina difuză este perfectă pentru 
iluminarea generală.

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.

Bec (becuri) Philips incluse
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 tactil pe produs

Cu funcţionare intuitivă, tot ceea ce aveţi de făcut 
este să atingeţi variatorul și să reglaţi lumina pentru 
a crea cea mai bună ambianţă în camera dvs.

Durată de viaţă extra-lungă a becului

Bec Philips inclus cu o durată de viaţă extra-lungă, de 
până la 8.000 de ore.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: gri

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Lămpi fluorescente incluse
• Efect de lumină difuză
• Variator tactil pe produs
• Portabil

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 175,6 cm
• Lungime: 37,3 cm
• Lăţime: 37,3 cm
• Greutate netă: 5,940 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: 20 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 23 W
• Culoare lumină: 2700K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 8.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 40,1 cm
• Lungime: 178,3 cm
• Lăţime: 39,3 cm
• Greutate: 8,900 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Moștenire
• Tip: Lampă de podea
•
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