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Teremtse meg stílusát a fénnyel

Hozza be lakásába a természetet ezzel a gyönyörű Philips InStyle Stonez LED mennyezeti 
világítással. Természetes, lágy festésű fém és természetes, lágy ívek kombinációja. 
Szintetikus diffúzorának köszönhetően szép, fehér fényű, energia-takarékos lámpa.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Kiváló minőségű LED-világítás
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Fényerő-szabályozóval állítható fényerő
• Hosszú, akár 15 évnyi élettartam



 Kiváló minőségű LED-világítás

A Philips lámpa LED technológiája a Philips egyedi 
fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális 
fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

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.

Szabályozható

Állítsa be a Philips LED lámpa fényerejét a fényerő-
szabályozóval (nem tartozék). Ez teszi ezt a 

fényforrást ideálissá a megfelelő környezet 
teremtésére, legyen szó egy édes kettesben 
eltöltendő vacsoráról vagy baráti összejövetelről az 
Ön nappalijában. A Philips több, a Philips LED 
fényforrásaival kompatibilis fali fényerő-szabályozót 
tesztelt. A kompatibilis fényerő-szabályozók listája a 
Letöltések és terméktámogatás résznél található.

Energiatakarékos

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

Hosszú élettartam

Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált 
LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 
15 000 órás használatot is lehetővé tesznek ami 3 
órás napi átlagos használat esetében 15 évet és 
legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). 
Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az 
otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás 
sem karbantartást, sem izzócserét nem igényel.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Integrált LED
• Szórt fényhatás

A termék méretei és tömege
• Magasság: 5,9 cm
• Hosszúság: 34,5 cm
• Szélesség: 34,1 cm
• Nettó tömeg: 1,890 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: LED, Biztonságos, igen alacsony 

feszültség
• Izzók száma: 9
• Watt fényforrás mellékelve: 2,5 watt
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 15 000 óra
• A lámpa teljes fényárama: 1650 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 19 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 34,8 cm
• Hosszúság: 35,8 cm
• Szélesség: 7,3 cm
• Tömeg: 2,135 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Mennyezeti lámpa
•
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