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ecoraţi-vă casa cu lumină
eastă lampă de masă contemporană Philips InStyle Tasso din sticlă albă este prevăzută cu o cupolă 

corată simplă, dar deosebit de atrăgătoare. Materialele de cea mai bună calitate sunt completate de 

D-urile avansate care produc lumină albă caldă din abundenţă. Prevăzută cu comutator de alimentare 

 fir.

Conceput pentru camera de zi și dormitor
• Creaţi o atmosferă modernă și primitoare
• Perfect pentru relaxare și socializare

Soluţii de iluminat durabile
• Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate
• Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru modulul și driverul LED
• Economie de energie
• Lumină caldă albă

Caracteristici speciale
• Comutator pornit/oprit pe cablu



 Corp de iluminat cu LED de înaltă 
calitate

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 ta.

Garanţie de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanţia standard de 2 ani pentru 
lampă, Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru 
sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Lumină caldă albă

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

Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la Philips 
economisește energie în comparaţie cu sursele 
de lumină tradiţionale, ajutându-te să 
economisesti bani la facturile de energie și să 
contribui la protejarea mediului.

Comutator pornit/oprit pe cablu

Cu butonul integrat discret pe cablu, puteţi să 
aprindeţi sau să stingeţi lampa cu ușurinţă.

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.
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Design și finisaj
• Material: sticlă, metalic
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Comutator pornit/oprit pe fir
• LED integrat
• Garanţie de 5 ani pentru modulul LED

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 21,9 cm
• Lungime: 18,4 cm
• Lăţime: 18,4 cm
• Greutate netă: 0,950 kg

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

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 3,5 W
• Culoare lumină: alb cald
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 320 lm

• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Durata de viaţă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 30 W

Service
• Garanţie: 5 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 23,6 cm
• Lungime: 23,3 cm
• Lăţime: 21,3 cm
• Greutate: 1,163 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de masă
•
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