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lvezze és élje át a pillanatot
odern világítás a modern élethez
ezze a lekerekített élek szépségét, lágy bézs színben. Ez a kiváló minőségű fémből 
szült állólámpa eleganciát visz az otthonába. Meleg légkört teremt és vidámabbá teszi 
thonát. A kellemes összejövetelekhez csak be kell kapcsolnia a világítást.

Lekerekített forma a tökéletes harmóniáért
• Időtálló anyagok

Kiváló fényminőség, nagy fényerő
• Szórt, meleg fehér fény
• Energiatakarékos



 Időtálló anyagok
A fém és az üveg semleges és elegáns jelleget 
kölcsönöz otthonának. Az ellenálló, egyszerű 
anyagokban mindenki kedvét leli, aki kedveli a 
modern stílust.

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.

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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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém, textil
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Be- és kikapcsoló a vezetéken
• Fluoreszkáló lámpa/lámpák mellékelve

A termék méretei és tömege
• Magasság: 165 cm
• Hosszúság: 35,5 cm
• Szélesség: 35,5 cm
• Nettó tömeg: 2,520 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: E27
• Watt fényforrás mellékelve: 23 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 10 000 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: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 110 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 1 570 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 113,6 cm
• Hosszúság: 37 cm
• Szélesség: 29,6 cm
• Tömeg: 5,150 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Állólámpa
•
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