Philips
Accesorii

Lumină oriunde ai nevoie
alb

Lampă portabilă comodă pentru casa ta

LED

Beneficiază de lumină suplimentară oricând şi oriunde ai nevoie. Lampa de orientare de la
Philips funcţionează cu baterii, mici şi uşor de potrivit, pentru utilizare oriunde în casa ta. LEDurile cu lumină albă caldă sunt eficiente energetic şi de durată, cu funcţie automată de oprire.
Soluţii de iluminat de durată
• Lampă cu LED-uri de înaltă calitate
Caracteristici speciale
• Comutator pornit/oprit pe articol
• Ușoară și portabilă, pentru o flexibilitate absolută
• Nu sunt necesare cabluri sau priză, pentru o flexibilitate absolută
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Accesorii
alb LED

Specificaţii
Design și finisare

• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

•
•
•
•
•

Comutator pornit/oprit pe articol
LED integrat
Adaptată perfect pentru iluminare orientată
Baterii incluse
Portabil

Dimensiunile și greutatea produsului
•
•
•
•

Înălţime: 3,6 cm
Lungime: 11,1 cm
Lăţime: 11,1 cm
Greutate netă: 0,066 kg

Repere
Lumină totală generată - corp de iluminat: 5 lm
Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
LED
Durata de viaţă de până la: 1.500 ore
Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai
mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: III -tensiune foarte joasă sigură

•
•
•
•
•

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului

•
•
•
•

Înălţime: 4,0 cm
Lungime: 15 cm
Lăţime: 22 cm
Greutate: 0,096 kg

Diverse

Specificaţii tehnice

• Sursă de alimentare reţea: 3 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 0,3 W

Lampă cu LED-uri de înaltă calitate

• Concepută special pentru: Funcţional
• Stil: Scump
• Tip: Accesorii

Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă
Philips, este o soluţie dezvoltată în mod unic de către
Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta
permite o generare optimă a luminii și aduce culori
vii în casa dvs.

•

Comutator pornit/oprit pe articol

Cu butonul integrat discret pe lampă, puteţi aprinde
sau stinge lumina cu ușurinţă.

Ușoară și portabilă

Ușoară și cu o funcţionare pe bază de baterii, această
lampă portabilă poate fi folosită oriunde în casă.
Luminează zonele greu accesibile, precum colţurile
întunecate, casa scării și coridoarele sau
suplimentează iluminatul general oferit de lumina de
pe plafon. Funcţionează excelent și ca lampă pentru
citit, ca lampă de noptieră sau ca lampă de veghe,
având un design elegant, care completează orice tip
de decor.

Confort chiar din cutie

Funcţionarea pe bază de baterii presupune lipsa
cablurilor care să-ţi strice decorul sau de care să te
împiedici. Deoarece nu ai nevoie de priză, poţi
amplasa lampa oriunde ai nevoie de lumină. Este
confortabilă chiar din cutie.
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