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Decora?i-vă casa cu lumină
Philips myLiving Byzantin este o lustră elegantă fabricată din straturi contrastante de sticlă
sablată cu nisip ?i metal. U?or de instalat. Această lampă adaugă un element interesant
interiorului ?i luminează spa?iul cu lumină albă, caldă, cu LED.
Concepută pentru camera de zi ?i dormitor
• Lumină caldă albă
Solu?ii de iluminat durabile
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
• Economie de energie
• Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate
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Pendul

Byzantin crom, LED

Repere

Specificaţii

Corp de iluminat cu LED de înaltă
calitate

Economie de energie

Design ?i finisaj
• Material: sticlă
• Culoare: crom

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Garan?ie de 5 ani pentru modulul LED
• Putere reglabilă

Dimensiunile ?i greutatea produsului
•
•
•
•
•
LED-ul care înso?e?te această lampă Philips, este o
solu?ie dezvoltată în mod unic de către Philips. Având
o aprindere instantanee, acesta permite o generare
optimă a luminii ?i aduce culori vii în casa ta.

Această lampă eficientă energetic de la Philips
economise?te energie în compara?ie cu sursele de
lumină tradi?ionale, ajutându-te să economisesti bani
la facturile de energie ?i să contribui la protejarea
mediului.

Putere reglabilă

Lumină caldă albă

Înăl?ime minimă: 18,2 cm
Înăl?ime maximă: 168,2 cm
Lungime: 120,4 cm
Lă?ime: 10 cm
Greutate netă: 3,230 kg

Specifica?ii tehnice

• Sursă de alimentare re?ea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 6
• Putere bec inclusă: 5 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 5 W
• Culoare lumină: alb cald
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 2400 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de via?ă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protec?ie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protec?ie împotriva apei
• Clasa de protec?ie: I - împământat
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional
de: 35 W

Service

• Garan?ie: 5 ani
Regla?i intensitatea luminoasă a acestei lămpi Philips
cu ajutorul unui variator (nu este inclus). Acesta face
lumina ideală pentru eviden?ierea unei caracteristici
sau pentru crearea unui ambient potrivit pentru
orice ocazie, fie că este o cină în doi sau că vă relaxa?i
cu familia ?i cu prietenii în camera de zi.

Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare,
indicate în unită?i numite Kelvin (K). Lămpile cu o
valoare Klein redusă produc o lumină mai caldă ?i mai
intimă, în timp ce acelea cu o valoare Klein mai mare
produc o lumină mai rece ?i mai energizantă. Această
lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o
atmosferă intimă.

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
•
•
•
•

Înăl?ime: 128,2 cm
Lungime: 16,9 cm
Lă?ime: 14,9 cm
Greutate: 3,901 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de zi ?i
dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Pendul
•
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