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Exprimaţi-vă cu ajutorul luminii

forme de lumină inspirate de arhitectură
Cilindri de pură clasă. Aceşti cilindri perfecţi din aluminiu sunt curaţi şi eleganţi. Fiecare 
include un halogen ecologic ascuns care răspândeşte un fascicul pur de lumină albă caldă. 
Simpli şi îndrăzneţi în design, cu mai mult decât o nuanţă de şic industrial.

Atunci când designul evidenţiază frumuseţea arhitecturii
• Stil arhitectural
• Aspect unic, design simplu și linii expresive
• Lumina pune în valoare arhitectura

Iluminare inovatoare
• Lumină strălucitoare de înaltă calitate
• Estompare pentru ambianţă perfectă

Soluţii de iluminat de durată
• Economie de energie de până la 40%
• Durată de viaţă de până la 4.000 de ore
• Material de înaltă calitate

Standarde de design fără compromisuri
• Înălţime reglabilă



 Stil arhitectural
Arcitone aduce stilul arhitectural în căminele 
noastre. Formele sale elegante, armonioase și liniile 
simple, definite sunt întruchiparea simplităţii. 
Formele perfecte ale Arcitone oferă standardele 
stricte ale finisării profesionale, fără nici măcar o 
imperfecţiune sau un șurub vizibil care să reducă din 
aspectul premium.

Aspect unic
Aspectul clasic al Arcitone se potrivește perfect cu 
mediile moderne, făcând din lumină o caracteristică 
esenţială a designului interior. Formele sale 
extraordinare de lumină încorporează o paletă de 
culori sofisticate, materiale premium și modele 
elegante, toate disponibile rapid pentru a completa și 
a se potrivi cu interioarele elegante.

Lumina pune în valoare arhitectura
Arcitone descoperă frumuseţea luminii, 
îmbunătăţind experienţa iluminării și designului 
locuinţei.

Estompat

Corpurile de iluminat Philips cu ecohalogen sunt 
estompabile, ceea ce înseamnă că nivelul sau nuanţa 
de lumină pot fi reglate cu un variator.

Lumină strălucitoare de înaltă calitate

Becurile cu ecohalogen de la Philips oferă lumină 
strălucitoare pentru a evidenţia caracteristici sau 
pentru a crea o ambianţă plăcută în camera dvs., în 
timp ce economisesc energie, în comparaţie cu 
lămpile tradiţionale cu halogen.

Economie de energie de până la 40%

Această lampă economisește energie în comparaţie 
cu sursele de lumină tradiţionale, ajutându-vă să 
economisiţi bani cu facturile de energie și să 
contribuiţi la protejarea mediului.

Durată de viaţă îndelungată

Lămpile cu ecohalogen durează până la 4.000 de ore.

Material de înaltă calitate

Formele perfecte ale Arcitone oferă standarde 
stricte ale finisării profesionale, fără nici măcar o 
imperfecţiune sau un șurub vizibil care să reducă din 
aspectul premium. Aceasta utilizează materiale de 
calitate superioară, fabricate să reziste.

Înălţime reglabilă
Această lampă Philips vă este furnizată împreună cu 
cabluri lungi care să vă ofere o flexibilitate maximă în 
timpul instalării. Alegeţi înălţimea perfectă care să 
corespundă nevoilor dvs.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Lămpi cu halogen incluse
• Compatibil cu variatorul de perete
• Înălţime reglabilă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 0,0 cm
• Înălţime maximă: 250 cm
• Lungime: 109 cm
• Lăţime: 12,3 cm
• Greutate netă: 6,960 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: halogen, 12 V
• Număr de becuri: 3
• Corp de iluminat/soclu: G53
• Putere bec inclusă: 30 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 30 W
• Culoare lumină: 3000 K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 4.000 ore
• Unghi fascicul: 24°
• 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: 15,7 cm
• Lungime: 112,2 cm
• Lăţime: 20,1 cm
• Greutate: 8,540 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Stil: Modern
• Tip: Lampă suspendată
•
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