
 

 

Philips Ecomoods
Lampă suspendată

40761/38/16
Saving in style

lampă de design
Adoptaţi forma acestei frumoase lămpi bej suspendate, care oferă lumină caldă, economică. 
Întregeşte frumuseţea spaţiilor contemporane, iar eleganţa sa se potriveşte unui stil de viaţă 
confortabil. Creaţi o atmosferă prietenoasă şi începeţi conversaţii comode.

Economisiţi energie și bani
• Economie de energie de până la 80%
• Robust și fiabil
• Durată de viaţă extra-lungă a becului

Bucuraţi-vă de eleganţă
• Design contemporan elegant
• Bej delicat

Inundaţi-vă locuinţa cu lumină caldă
• Lumină albă, caldă, difuză



 Economie de energie de până la 80%

Marele avantaj al luminii fluorescente este eficienţa 
energetică. O lampă fluorescentă consumă doar o 
cincime din energia unui bec convenţional. Aceasta 
înseamnă că instalarea luminii fluorescente Philips la 
domiciliu pentru a înlocui becurile standard va 
reduce factura la energie electrică cu circa 80 %!

Durată de viaţă extra-lungă a becului

Bec Philips inclus cu o durată de viaţă extra-lungă, de 
până la 10,000 de ore.

Design contemporan elegant
Ecomoods are un aspect clar, contemporan, care 
contrazice formele produselor de economisire a 
energiei tradiţional voluminoase și neatractive. 
Subţiri și elegante, toate lămpile de design ale 
colecţiei au fost proiectate ca o combinaţie perfectă 
între formă și funcţie.

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.

Bej delicat
Extrem de natural și delicat, desăvârșind orice 
interior șic și confortabil, bejul este adesea comparat 
cu culoarea nisipului.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 35 cm
• Înălţime maximă: 175 cm
• Lungime: 47,5 cm
• Lăţime: 47,5 cm
• Greutate netă: 2,700 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: 2GX13
• Putere bec inclusă: 40 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 40 W
• Culoare lumină: 2700K alb cald

• Durată de viaţă a lămpii de până la: 12.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: I - împământat

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 26,3 cm
• Lungime: 51,3 cm
• Lăţime: 51,3 cm
• Greutate: 4,086 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă suspendată
•

Specificaţii
Lampă suspendată
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