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42230/48/LI
Győzze le az árnyékot a fénnyel
Állólámpa, vagy szobor? Világítás nélkül ez az ellenállhatatlan fehér opálüvegből kézzel 
készített művészi alkotás minden belső teret felvidít. A hatás még erősebb, amikor a 
lámpa világít, és finom, szórt fényt sugároz. Egyszerűen lenyűgöző.
Innovatív világítási megoldások
• Philips izzó/izzók mellékelve

Különleges jellemzők
• Fényerő-szabályozóval ellátott termék



 Philips izzó/izzók mellékelve
A lámpa Philips izzóval/izzókkal kapható, amely(ek) a 
lámpához illő, kiváló fényminőséget és -hatást 
eredményez(nek).

Fényerő-szabályozóval ellátott termék

A fényerő-szabályozó a lámpatesten található, így 
pontosan úgy állíthatja be a fényerőt, ahogy Ön 
szeretné.
4223048LI
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: üveg
• Szín: alumínium

További funkcióval/tartozékkal
• Fényerő-szabályozóval ellátott termék
• Fluoreszkáló lámpa/lámpák mellékelve
• Szórt fényhatás
• Kiváló minőségű anyagok

A termék méretei és tömege
• Magasság: 179,6 cm
• Hosszúság: 28,9 cm
• Szélesség: 28,9 cm
• Nettó tömeg: 15,590 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: 230 V, 50 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 2
• Armatúrafedél: 2G11
• Watt fényforrás mellékelve: 55 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 55 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 20 000 óra

• Szabályozható fényerejű lámpatest
• 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: 4 800 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 50,8 cm
• Hosszúság: 164,3 cm
• Szélesség: 35 cm
• Tömeg: 21,290 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Modern
• Típus: Állólámpa
•

Műszaki adatok
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