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C
Fă
O
juc
reează stilul de iluminat potrivit
 o impresie strălucitoare

feră efecte uimitoare camerei tale de zi. Cu o lampă suspendată care adaugă un caracter 
ăuş modern, atât cu lumina aprinsă, cât şi cu lumina stinsă.

Conceput pentru camera de zi și dormitor
• Creaţi o atmosferă modernă și primitoare
• Perfect pentru relaxare și socializare
• Creează efecte frumoase de lumină
• Ușor de asamblat
• Materiale de calitate înaltă



 Creaţi o atmosferă modernă
Această lampă este concepută pe baza celor mai 
recente gusturi, tendinţe și stiluri de viaţă pentru a se 
potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini 
ambianţa localizată pe care v-aţi dorit-o întotdeauna.

Perfect pentru relaxare și socializare
Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc 
unde familia se adună pentru a se relaxa și unde 
musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. 
de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor 
de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe 
perioada zilei. Poziţionarea atentă a diferitelor surse 
de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la 
crearea unui sentiment de spaţiu și oferă camerei o 
senzaţie călduroasă și primitoare.

Efecte frumoase de lumină

Designul acestei lămpi creează efecte frumoase de 
lumină, pentru a îmbunătăţi atmosfera spaţiului de 
locuit seara. Atunci când este aprinsă, efectul 
combinat și uimitor dintre lumini și umbre va 
transforma camera.

Ușor de asamblat
Elementele compacte, modulare creează împreună o 
fantă în câteva minute și sunt ușor de transportat, de 
manevrat și de instalat.

Materiale de calitate înaltă
Această lampă este sculptată din modele stratificate 
cu materiale de înaltă calitate și finisaje superioare. 
Acestea asigură un produs rezistent și durabil, care 
îţi va îmbunătăţi locuinţa pentru mulţi ani de acum 
înainte.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime minimă: 57,5 cm
• Înălţime maximă: 207,5 cm
• Lungime: 59 cm
• Lăţime: 59 cm
• Greutate netă: 2,390 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: 60 W
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: 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: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 52,4 cm
• Lungime: 34,1 cm
• Lăţime: 24,1 cm
• Greutate: 3,400 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Pendul
•

Specificaţii
Pendul
CHIFFON, de 60cm alb
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