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Dekorálja otthonát fényekkel

Dobja fel fürdőszobáját a krómozott Philips mennyezeti lámpa természetes szépségével. 
Erős, ugyanakkor energiatakarékos fénye ideális általános világítást biztosít a 
fürdőszobában. Érezze jól magát a fényben.

Kiváló minőségű és kellemes fény a fürdőszobában is
• A fürdőszobában elengedhetetlen a jó megvilágítás
• Többféle alkalmazási lehetőséget kínáló termékcsalád

Dekoratív és biztonságos fürdőszobai világítás
• Dekorálja fürdőszobáját fényekkel
• IP44, tökéletes választás fürdőszobákhoz

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Kivételesen hosszú élettartamú lámpák
• Energiatakarékos



 Látni muszáj
A biztonságos borotválkozás miatt rendkívül fontos, 
hogy jól lássa magát a tükörben, ezért minden 
lámpatestbe kiváló minőségű fényforrást építettünk. 
A fürdőszobai világítótestekben a legújabb 
energiatakarékos technológiát alkalmaztuk, amely 
kiváló megvilágítást kínál anélkül, hogy fénye éles 
vagy bántó lenne.

Széles alkalmazási terület
Fali és mennyezeti lámpák nagy választéka áll 
rendelkezésre. A termékek között megtalálhatók a 
nagyméretű mennyezeti világítóeszközök, amelyek 
kényelmes és kellemes módon világítják be az egész 
fürdőszobát. A fali lámpák tiszta, ragyogó, 
árnyékmentes fényt adnak a tükörnél végzett, 
odafigyelést igénylő feladatokhoz, mint például 
borotválkozás, sminkelés vagy kontaktlencse 
behelyezése.

Töltse meg fürdőszobáját fényekkel
Az InStyle fürdőszobai lámpák stílusos és masszív 
kialakítása minden fürdőszoba díszévé válik. A 
kiemelkedő minőségű és a használatnak ellenálló 
anyagok, mint például a csiszolt acél, az alumínium és 
az üveg, jellemzője a gondos, a legkisebb részletre is 
ügyelő megmunkálás, ideértve a lekerekített széleket 
és a kiálló részek nélküli felületeket is. A 
termékválaszték jellemzője a tiszta, egyszerű stílus, a 
modern kialakítás és az elegáns dekoráció.

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.

Kivételesen hosszú élettartamú lámpák

A termékcsalád számos energiatakarékos kompakt 
fénycsövet kínál az általános fürdőszobai világításhoz. 
Az InStyle fürdőszobai lámpa felszerelése után 
többet nem kell annak cseréjével foglalkoznia, 
használatával energiát és pénzt takaríthat meg.

Energiatakarékos

Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz 
képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a 
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellett, 
hogy óvja környezetét.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag, fém
• Szín: króm

További funkcióval/tartozékkal
• Fluoreszkáló lámpa/lámpák mellékelve
• Vízálló

A termék méretei és tömege
• Magasság: 11,2 cm
• Hosszúság: 39,4 cm
• Szélesség: 39,4 cm
• Nettó tömeg: 1,850 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: II - kettős szigetelésű
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 3300 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 41,6 cm
• Hosszúság: 40,8 cm
• Szélesség: 12,3 cm
• Tömeg: 2,330 kg

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