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Saving in style

Karcsú fényhullámok egy erőteljes üvegkialakításból. Ez a fehér üveg Philips Ecomoods 
mennyezeti lámpa lenyűgöző, meleg, fehér fényt sugároz. Ha egyszerűségre, kiváló 
minőségű anyagokra és eleganciára vágyik, megtalálta, amit keresett.

Takarítson meg energiát és pénzt
• Akár 80%-os energiamegtakarítás
• Erős és megbízható
• Különösen hosszú élettartamú izzó

Fejezze ki stílusérzékét
• Stílusos és kortárs kialakítás
• Stílusos fehér

Árassza el otthonát meleg fénnyel
• Szórt, meleg fehér fény



 Akár 80%-os energiamegtakarítás

A fénycsővilágítás nagy előnye az 
energiatakarékosság. A kompakt fénycső a 
hagyományos izzó energiafogyasztásának mindössze 
egyötödét használja fel. Ezért ha az otthonában 
található összes hagyományos izzót Philips 
fénycsővilágításra cseréli, akár 80%-kal is 
csökkentheti villanyszámláját!

Különösen hosszú élettartamú izzó

Tartozék Philips izzó különösen hosszú, akár 12 000 
óra élettartammal.

Erős és megbízható

Tartósságra tervezve. A Philips Ecomoods 
lámpakollekció minden egyes darabja kiváló 
minőségű anyagokból és alkatrészekből áll. Egy 
tartós, csúcsminőségű lámpát tudhat magáénak, 
amelynek élettartama valóban lenyűgöző.

Stílusos és kortárs kialakítás
A legtöbb nagyméretű és nem esztétikus 
energiatakarékos termékkel szemben az Ecomoods 
lámpák letisztult, modern formavilágúak. A karcsú, 
sikkes megjelenés gondos tervezés eredménye, 
melynek célja a forma és a funkció tökéletes 
egységének kialakítása volt.

Szórt, meleg fehér fény

A fényforrás a legújabb Philips energiatakarékos 
világítástechnika használatával gondoskodik a 
természetes, meleg fehér fényről. Meleg, fehér szórt 
fénnyel világítja meg az Ön szobáját, ötvözve a 
funkcionalitást és a környezettudatosságot. A szórt 
fény tökéletes az általános megvilágításhoz.

Stílusos fehér
Az egyszerű, lágy és mindig stílusos fehér időtlenül 
üdítő szín, amely tisztaságot sugároz bármely belső 
térben.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: üveg, fém
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Fluoreszkáló lámpa/lámpák mellékelve
• Szórt fényhatás
• Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is

A termék méretei és tömege
• Magasság: 7,7 cm
• Hosszúság: 45 cm
• Szélesség: 45 cm
• Nettó tömeg: 3,810 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: 230 V, 50 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
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: A+ - E
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

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

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 49,1 cm
• Hosszúság: 48,5 cm
• Szélesség: 14,3 cm
• Tömeg: 4,569 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Mennyezeti lámpa
•
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