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Accentul pe stil
Iluminare cu forme şi funcţii moderne
Philips my Living Modern este o gamă de spoturi clasice cu forme şi funcţii fără cusur care
se vor potrivi perfect oricărui interior caracterizat de simplitate şi linii puternice.
Puneţi accent pe stil cu iluminare
• Iluminare de accent
• Direcţionaţi lumina așa cum doriţi
• Pentru orice cameră din casa dvs.
Linii elegante, sofisticate, dar simple
• Forme pure și moderne
Calitate superioară a luminii și putere mare
• Lumină strălucitoare de înaltă calitate
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
• Economie de energie
Caracteristici speciale
• Aluminiu lustruit
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Lampă suspendată

Repere
Iluminare de accent

Forme pure și moderne
Spoturile Philips myLiving sunt create pentru a
se potrivi perfect cu decoraţiunile interioare
moderne. Liniile elegante și formele lor simple
se vor integra perfect în orice interior modern.
Curate și de încredere, acestea furnizează
accentul perfect de stil.

lumina ideală pentru crearea unui ambient
potrivit pentru orice ocazie, fie că este o cină
în doi sau că vă relaxaţi cu familia și cu prietenii
în camera de zi.
Economie de energie

Lumină strălucitoare de înaltă calitate

Acest spot luminos Philips are raza de lumină
perfectă pentru o lumină de accentuare. Cu un
fascicul de lumină puteţi pune accentul pe orice
detaliu sau articol din casa dvs.
Direcţionaţi lumina așa cum doriţi

Lămpile 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.
Intensitate luminoasă reglabilă
Acest spot luminos Philips myLiving vă lasă să
controlaţi complet iluminarea din casa dvs.
Spoturile flexibile se rotesc liber în toate
direcţiile, permiţându-vă să direcţionaţi lumina
acolo unde aveţi nevoie cel mai mult de ea.
Pentru orice cameră din casa dvs.
Complet funcţional și, în același timp, foarte
elegant, acest spot luminos Philips va aduce o
tentă decorativă camerelor din casa dvs.
Reglaţi intensitatea luminoasă a lămpii Philips
cu un variator (nu este inclus). Acesta face

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.
Aluminiu lustruit
Extrem de modernă, această variantă de
aluminiu oferă aceeași frumuseţe, la care se
adaugă un aspect lustruit, care conferă un plus
de culoare suprafeţei lămpii.

530694816

Lampă suspendată

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

Dimensiunile și greutatea produsului

•
•
•
•

Înălţime maximă: 150 cm
Lungime: 76 cm
Lăţime: 19,4 cm
Greutate netă: 2,730 kg

• Durată de viaţă a lămpii de până la: 1.000 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

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: halogen, 230 V
• Număr de becuri: 3
• Corp de iluminat/soclu: G9
• Putere bec inclusă: 42 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 60 W
• Culoare lumină: 2800 K alb cald

•
•
•
•

Înălţime: 77,4 cm
Lungime: 17,3 cm
Lăţime: 9,0 cm
Greutate: 3,320 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Modern
• Tip: Lampă suspendată
•
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