
 

 

Philips myBathroom
Mennyezeti lámpa

Thermen
szürke
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Frissüljön fel a gyönyörű 

természetes fénnyel
A szürke Philips myBathroom Thermen mennyezeti lámpa mellett minden fürdőszoba 
tágasabbnak látszik! Erős, fehér fény, színhelyes megvilágítás, energiatakarékosság és 
nedvesség elleni védelem. Tartós, hangulatos világítás a termálfürdő-hangulatú élményért.

Az Ön fürdőszobájába tervezve
• Valódi bőrszín kiváló minőségű fénnyel
• IP44, tökéletes választás fürdőszobákhoz

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Mindig tartozék a Philips izzó



 Valódi bőrszín

Ez a Philips fürdőszobai lámpa visszaadja a színek 
valódi csillogását. Éppen úgy, mint a nap.

Meleg fehér fény

A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, 
melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony 
Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, 
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin 
értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a 
Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos 
hangulat megteremtése érdekében.

Mindig tartozék a Philips izzó

A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp 
energiatakarékos izzókat tartalmaz a legjobb 
világítási hatás eléréséhez.

Energiatakarékos

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos 
fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így 
kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg 
amellett, hogy óvja környezetét.

IP44 - fürdőszobában is használható

Ezt a Philips fürdőszobai lámpát kifejezetten párás 
környezetben való használatra tervezték. Szigorú 
teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása 
érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a 
por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez 
a fürdőszobai lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: 
védve van a ráfröccsenő víz ellen, ez a termék a 
leggyakoribb és a legideálisabb fürdőszobai 
használatra.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: üveg
• Szín: szürke

A termék méretei és tömege
• Magasság: 6,5 cm
• Hosszúság: 40 cm
• Szélesség: 40 cm
• Nettó tömeg: 2,660 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V - 240 V, 50–

60 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: 2GX13
• Watt fényforrás mellékelve: 40 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 40 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 12000 óra
• Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
• LED: Nem
• Beépített LED: NEM
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: A óra
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: A+ - E
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, freccsenő víz ellen védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 3300 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 42,3 cm
• Hosszúság: 42,3 cm
• Szélesség: 10,3 cm
• Tömeg: 3,830 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Mennyezeti lámpa
•
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