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K
A 
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észen áll a helyváltoztatásra
fakopáncs alakja által inspirált elbűvölő Lirio Piculet asztali lámpa bármilyen 
babelsőhöz illik. A függőlegesen álló lámpa azt a benyomást kelti, mintha bármely 

lanatban életre kelhetne.

Innovatív világítási megoldások
• Nagy teljesítményű LED
• A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és illesztőprogramra
• Meleg, fehér fény
• Energiatakarékos

Különleges jellemzők
• Be- és kikapcsolóval ellátott termék



 Nagy teljesítményű LED

A lámpa LED-modulja a Philips egyedi fejlesztésű 
megoldása, amely 3 LED-et egyesít szintetikus és 
alumínium házban. Ez a technológia lehetővé teszi az 
optimális fényerő és a 100%-osan egységes fényszín 
elérését.

Be- és kikapcsolóval ellátott termék

A gomb diszkréten simul a termék körvonalaiba, és 
lehetővé teszi azt, hogy könnyedén be- vagy 
kikapcsolja a lámpát.

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

Meleg, fehér fény

Világítsa meg otthonát meleg fehér fénnyel. A Philips 
Lirio lámpa meleg fehér fényű, nagy teljesítményű 
LED-ek generációját mutatja be. Ez az innováció az 
elegancia és a hangulatteremtés, valamint az 
energiahatékonyság összehangolását lehetővé téve új 
szintre emeli a lámpák teljesítményét.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag
• Szín: sárga

További funkcióval/tartozékkal
• Be- és kikapcsolóval ellátott termék
• Integrált LED
• 5 év jótállás a LED modulra

A termék méretei és tömege
• Magasság: 34,3 cm
• Hosszúság: 20 cm
• Szélesség: 18 cm
• Nettó tömeg: 0,650 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: LED, Biztonságos, igen alacsony 

feszültség
• Izzók száma: 2
• Watt fényforrás mellékelve: 2,5 watt
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 15 000 óra

• A lámpa teljes fényárama: 370 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
• LED
• 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:: 19 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 18,8 cm
• Hosszúság: 18,3 cm
• Szélesség: 14,3 cm
• Tömeg: 0,800 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Otthoni iroda és dolgozószoba
• Stílus: Modern
• Típus: Asztali lámpa
•

Műszaki adatok
Asztali lámpa
PICULET sárga, LED

http://www.lirio.eu

