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Dekorálja otthonát fényekkel

modern lámpa
Az elegáns, magas és tetszetős állólámpa kecses, rugalmas karja úgy tartja magasban a 
nagy, modern kialakítású lámpafejet, mintha az a levegőben lebegne. A nagyméretű, kerek 
lámpaernyő egy kisebb ernyőt rejt, ezzel a fény egy pontba irányítható és nem vakít.

Illeszkedik az Ön által kívánt világításhoz
• Hatásos és elegáns formák, kiváló minőségű anyagok
• Sokoldalú felhasználhatóság és ötletes kidolgozás, az Ön igényeinek megfelelően

Ragyogó fény EcoHalogen és EcoClassic izzókkal
• Ragyogó fehér fény
• Philips izzó/izzók mellékelve

Különleges jellemzők
• A csillár magassága könnyedén állítható
• Fényerő-szabályozóval ellátott termék

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Különösen hosszú élettartamú izzó
• Energiatakarékos



 Formák és anyagok
A Philips InStyle lámpatestek tökéletesen illenek a 
legjobb berendezési stílusokhoz, ezáltal bármelyik 
otthonba sokféleképpen beilleszthetők. A különböző 
felületek és fényezések jól illeszkednek a 
függönyökhöz, bútorokhoz, illetve a színekhez és az 
egyéb kiegészítőkhöz, így kialakíthatja az Önnek 
tetsző összhatást. A részletek és a kialakítás gondos 
megtervezése segít abban, hogy kifejezhesse egyedi 
stílusát otthona berendezésében. Olyan környezetet 
alakíthat ki, amelyet Ön, barátai és családtagjai 
egyaránt élvezhetnek.

Sokoldalú felhasználhatóság

Ha szereti a különleges megoldásokat, és szívesen 
alakít ki új stílusokat otthonában, próbálja ki a Philips 
InStyle termékcsalád tagjait, ezeket a kiváló anyagból, 
többféle színben készült dekoratív függesztett, fali, 
mennyezeti, asztali és állólámpákat.

Ragyogó fehér fény
Ez a Philips energiatakarékos lámpa ragyogó fényt 
sugároz, amely kiemeli szobája egyes részleteit, vagy 
kellemes hangulatot teremt, mindeközben a 
hagyományos halogénlámpákhoz képest energiát 
takarít meg.

Beállítható magasság
A Philips csillár magassága bármikor tetszés szerint 
állítható egy teleszkópos kar segítségével, melynek 
elcsavarásával a csillár hossza rövidíthető vagy 
hosszabbítható.

Fényerő-szabályozóval ellátott termék

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

Energiatakarékos

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

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

Különösen hosszú élettartamú izzó
Tartozék Philips izzó különösen hosszú, akár 2 000 
óra élettartammal.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém
• Szín: matt króm

További funkcióval/tartozékkal
• Halogén lámpa/lámpák mellékelve
• Fényerő-szabályozóval ellátott termék
• Beállítható magasság

A termék méretei és tömege
• Magasság: 228,7 cm
• Hosszúság: 50 cm
• Szélesség: 233,5 cm
• Nettó tömeg: 13,940 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 1
• Armatúrafedél: E27
• Wattértékű izzó mellékelve: 105 W
• Maximum wattértékű csereizzó: 105 W
• Világos szín: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 2000 óra
• 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: 30,6 cm
• Hosszúság: 197,8 cm
• Szélesség: 53,3 cm
• Tömeg: 17,800 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Formázás: Modern
• Típus: Állólámpa
•
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