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Dekorálja otthonát fényekkel

Az inspiráló formák és a megnyugtató alumíniumszürke szín miatt ez a fali lámpa tökéletesen 
illik a modern szobabelsőhöz. Be-/kikapcsoló gombbal és mozgatható spotlámpafejjel 
rendelkezik. A kialakítás és a funkcionalitás az otthon közegének érzését nyújtja.

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

Korszerű LED-jelzőfény
• Nagy teljesítményű LED
• Kiváló fényminőség, nagy fényerő
• Meleg, fehér fény
• Fényerő-szabályozóval állítható fényerő

Különleges jellemzők
• Állítható fejű spotlámpa
• Be- és kikapcsolóval ellátott termék

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Rendkívül hosszú élettartam
• 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.

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.

Meleg, fehér fény

Világítsa meg otthonát meleg fehér fénnyel, a 
legújabb LED-es újdonságokkal. A Philips 
bemutatja a nagy teljesítményű, meleg fehér 
fényű LED-ek legújabb generációját, 
amelyekkel elérhető a 2700 kelvin értékű 
színhőmérséklet is. Ez az innováció az elegancia 
és a hangulatteremtés, valamint az 
energiahatékonyság összehangolását lehetővé 
téve új szintre emeli a Philips világítótestek 
teljesítményét.

Kiváló fényminőség

Egy 7,5 W-os LED világítómodul egy 40 W-os 
izzólámpának megfelelő fényerejű (350 lumen) 
fénykibocsátást biztosít, ugyanakkor energiát 
takarít meg.

Szabályozható

Állítsa be a Philips LED lámpa fényerejét a 
fényerő-szabályozóval (nem tartozék). Ez teszi 
ezt a fényforrást ideálissá a megfelelő 
környezet teremtésére, legyen szó egy édes 
kettesben eltöltendő vacsoráról vagy baráti 
összejövetelről az Ön nappalijában. A Philips 
több, a Philips LED fényforrásaival kompatibilis 
fali fényerő-szabályozót tesztelt. A kompatibilis 
fényerő-szabályozók listája a Letöltések és 
terméktámogatás résznél található.

Állítható fejű spotlámpa
A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy 
döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Energiatakarékos

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

További funkcióval/tartozékkal
• Integrált PowerLED
• Be- és kikapcsolóval ellátott termék
• Használható fali fényerő-szabályozóval
• Állítható fejű spotlámpa

A termék méretei és tömege
• Magasság: 13,8 cm
• Hosszúság: 17,2 cm
• Szélesség: 8,0 cm
• Nettó tömeg: 0,610 kg

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

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

feszültség
• Izzók száma: 1
• Wattértékű izzó mellékelve: 7,5 W

• Maximum wattértékű csereizzó: 7,5 W
• Világos szín: 2700 K meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 20 000 óra
• A fénysugár szöge: 35°
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: I - földelt

Szerviz
• Garancia: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 18,4 cm
• Hosszúság: 11 cm
• Szélesség: 9,9 cm
• Tömeg: 0,730 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba
• Formázás: Modern
• Típus: Spotlámpa
•
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