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Philips myLiving
Spot luminos

Dender
crom mat
LED
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D
Sp
ge
pr
ecoraţi-vă casa cu lumină
otul metalic dublu Philips myLiving Dender din nichel are un gât elegant lung şi un glob 
neros. Forma familiară conferă un stil elegant camerei, în timp ce LED-urile avansate 
oduc o lumină albă caldă, frumoasă şi strălucitoare asemenea halogenului.

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
• Spot reglabil



 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.
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Design și finisaj
• Material: metalic
• Culoare: crom mat

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Garanţie de 5 ani pentru modulul LED
• Spot reglabil

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 13,7 cm
• Lungime: 24,2 cm
• Lăţime: 8,2 cm
• Greutate netă: 0,606 kg

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

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 4 W
• Culoare lumină: alb cald
• Unghi fascicul: 45°

• Flux luminos total al corpului de iluminat: 660 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

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

de: 29 W

Service
• Garanţie: 5 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 24,8 cm
• Lungime: 13,3 cm
• Lăţime: 9,3 cm
• Greutate: 0,708 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Spot luminos
•

Specificaţii
Spot luminos
Dender crom mat, LED
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