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Philips myLiving
Pendul

Surrey
negru

36532/30/E7
Creează stilul de iluminat potrivit

Completează aspectul vintage
Bucură-te de designul emblematic cu lampa vintage care se potriveşte perfect stilului tău 
personal. Lustra Philips myLiving Surrey este finisată în negru şi acoperită cu cupru la 
interior. Designul clasic arată excelent atât în interioarele moderne, cât şi în cele retro.

Conceput pentru camera de zi și dormitor
• Creează o atmosferă elegantă și intimă
• Perfect pentru relaxare și socializare
• Materiale de calitate înaltă

Caracteristici speciale
• Becul nu este inclus
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Design și finisaj
• Material: metalic
• Culoare: negru

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 25 cm
• Înălţime maximă: 178 cm
• Lungime: 39,5 cm
• Lăţime: 39,5 cm
• Greutate netă: 1,200 kg

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

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Putere maximă bec de înlocuire: 40 W
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED: Nu
• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec 

inclus
• Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din 

clasa: A++ până la E
• 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: 43 cm
• Lungime: 42,9 cm
• Lăţime: 22,9 cm
• Greutate: 2,220 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Moștenire
• Tip: Pendul
•

Specificaţii
Pendul
Surrey negru
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