
 

myLiving 

Philips myLiving
Állólámpa

Drin
szürke

42261/87/16
Élvezze és élje át a pillanatot

Modern világítás a modern élethez
Vigyen egy kis retró stílust otthonába ezzel a klasszikus barnásszürke állólámpával. Meleg 
fehér fényt áraszt, a magassága pedig állítható. Irányítsa a fényt pontosan oda, ahol 
szüksége van rá és dőljön hátra kényelmesen a foteljában egy jó könyvvel.

Lekerekített forma a tökéletes harmóniáért
• Időtálló anyagok

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

Különleges jellemzők
• Be- és kikapcsoló a kábelen



 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.

Be- és kikapcsoló a kábelen
A gomb diszkréten simul a kábel körvonalaiba, és 
lehetővé teszi azt, hogy könnyedén be- vagy 
kikapcsolja a lámpát.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém
• Szín: szürke

További funkcióval/tartozékkal
• Be- és kikapcsoló a vezetéken
• Fluoreszkáló lámpa/lámpák mellékelve
• Dönthető lámpafej (fel-le)

A termék méretei és tömege
• Magasság: 191 cm
• Hosszúság: 25 cm
• Szélesség: 36 cm
• Nettó tömeg: 3,620 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 1
• Armatúrafedél: E27
• Watt fényforrás mellékelve: 23 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 42 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
• 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: 115,1 cm
• Hosszúság: 28,8 cm
• Szélesség: 24,8 cm
• Tömeg: 4,970 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Állólámpa
•

Műszaki adatok
Állólámpa
Drin szürke
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