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A stílusra helyezett hangsúly

Világítás modern formákkal és funkciókkal
A Philips my Living Modern ikonikus spotlámpa-család a hibátlan alakjával és funkciójával 
tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe, amelyet a letisztult formák és határozott 
vonalak jellemeznek.

Helyezze a hangsúlyt a stílusos világításra
• Tökéletes fénysugár kiemelő világításhoz
• Irányítsa a fényt tetszése szerint
• Bármilyen szobabelsőhöz

Karcsú vonalak, letisztult kifinomultság
• Tiszta és modern formák

Kiváló fényminőség, nagy fényerő
• Ragyogó, kiváló minőségű fény
• Fényerő-szabályozóval állítható fényerő
• Energiatakarékos

Különleges jellemzők
• Csiszolt alumínium



 Kiemelő világítás

Ennek a Philips spotlámpának a fénysugara 
tökéletesen alkalmas a kiemelő világításra. A 
fénynyalábbal a belső tér bármely részletét 
vagy sajátosságát képes kihangsúlyozni.

Irányítsa a fényt tetszése szerint

A Philips myLiving spotlámpa segítségével 
otthonának világítása olyan lehet, amilyennek 
Ön szeretné. A rugalmas lámpák minden 
irányban szabadon mozognak, így a fény 
pontosan arra a helyre irányítható, ahol 
leginkább szükség van rá.

Bármilyen szobabelsőhöz
Ez a teljes mértékben funkcionális, ugyanakkor 
nagyon elegáns Philips spotlámpa megszépíti a 
környezetet a lakás bármely szobájában.

Tiszta és modern formák
A Philips myLiving spotlámpákat úgy tervezték, 
hogy tökéletesen illeszkedjenek a modern 
lakberendezési stílushoz. Karcsú vonalaiknak 
és egyszerű formáiknak köszönhetően 
bármilyen modern belső térbe beleillenek. A 
letisztult és magabiztos formatervezésű lámpák 
kiválóan hangsúlyozzák a stílus sajátosságait.

Ragyogó, kiváló minőségű fény

A Philips halogénlámpák ragyogó fényükkel 
kiemelik a részleteket, vagy kellemes 
hangulatot teremtenek a szobában.

Szabályozható

Állítsa be a Philips lámpa fényerejét a fényerő-
szabályozóval (nem tartozék). Ez teszi ezt a 
fényforrást ideálissá a szoba valamely 

részletének hangsúlyozására vagy a megfelelő 
környezet teremtésére, legyen szó egy édes 
kettesben eltöltendő vacsoráról vagy baráti 
összejövetelről az Ön nappalijában.

Energiatakarékos

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

Csiszolt alumínium
Az alumínium ezen modern változata csiszolt 
megjelenésével ugyanolyan gyönyörű, és extra 
könnyedséget kölcsönöz a lámpa felületének.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: fém
• Szín: alumínium

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Halogén lámpa/lámpák mellékelve
• Határozott fénysugár
• Állítható fejű spotlámpa
• Kábelhúzás-erősített
• A terméket karnyújtással nem elérhető helyre 

szerelje

A termék méretei és tömege
• Magasság: 19 cm
• Hosszúság: 16,2 cm
• Szélesség: 9,7 cm
• Nettó tömeg: 0,770 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: G9
• Watt fényforrás mellékelve: 42 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 60 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér

• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED: Nem
• Beépített LED: NEM
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: D
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: C - E
• Élettartama akár: 2000 óra
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 60 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 630 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 16,4 cm
• Hosszúság: 16,8 cm
• Szélesség: 13,3 cm
• Tömeg: 0,935 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Stílus: Modern
• Típus: Spotlámpa
•
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