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Teremtse meg stílusát a fénnyel

A Philips InStyle Root állólámpa meleg fehér fényével energia-takarékosan világítja meg 
szobája sarkait. A szép, félig áttetsző szövetnek köszönhetően meghitt kényelmet teremt 
szobájában.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Mindig tartozék a Philips izzó

Különleges jellemzők
• Fényerő-szabályozóval ellátott termék



 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.

Mindig tartozék a Philips izzó

A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp 
energiatakarékos izzókat tartalmaz a legjobb 
világítási hatás eléréséhez.

Fényerő-szabályozóval ellátott termék

A fényerő-szabályozó a lámpatesten található, így 
pontosan úgy állíthatja be a fényt, ahogy Ön szeretné.

Energiatakarékos

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos 
fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így 
kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg 
amellett, hogy óvja környezetét.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: textil
• Szín: fehér

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

A termék méretei és tömege
• Magasság: 155,6 cm
• Hosszúság: 32 cm
• Szélesség: 32 cm
• Nettó tömeg: 4,300 kg

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

60 Hz
• Izzók száma: 2
• Armatúrafedél: E27
• Wattértékű izzó mellékelve: 20 W
• Maximum wattértékű csereizzó: 20 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű

Szerviz
• Garancia: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 94 cm
• Hosszúság: 35,8 cm
• Szélesség: 35,8 cm
• Tömeg: 7,400 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Formázás: Modern
• Típus: Állólámpa
•
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