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Saving in style
Tajnými zbraňami tohto chrómového nástenného svietidla Philips Ecomoods sú čisté línie
a nežné krivky. Je stelesnením moderného dizajnu a vášmu interiéru dodá charakter a
vdýchne život. Nechajte sa pohladiť dotykom teplého úsporného osvetlenia.
Úspora energie a peňazí
• Úspora až 80 % energie
• Výnimočne dlhá životnosť žiarovky
• Robustné a spoľahlivé
Prejavte svoj zmysel pre štýl
• Štýlový moderný dizajn
• Chróm
Zaplavte svoju domácnosť teplým svetlom
• Rozptýlené teplé biele svetlo

304221116

Nástenné svietidlo
Peace chrómová

Hlavné prvky
Úspora až 80 % energie

Technické údaje
Robustné a spoľahlivé

Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: hliník, syntetický materiál
• Farba: chrómová

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Vrátane fluorescenčných žiariviek
• Systém Pull Relief

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 6,0 cm
Dĺžka: 51 cm
Šírka: 9,8 cm
Hmotnosť netto: 2,410 kg

Technické špecifikácie
Veľká výhoda žiarivkového osvetlenia je jeho
energetická účinnosť. Žiarivka spotrebuje len jednu
pätinu energie bežnej žiarovky. To znamená, že keď
doma namiesto štandardných žiaroviek nainštalujete
žiarivkové osvetlenie Philips, znížite svoje náklady na
elektrinu za osvetlenie o približne 80 %!

Vysoko odolné. Pri každom svietidle v kolekcii
Philips Ecomoods boli použité materiály a
komponenty vysokej kvality. Teraz si vďaka kolekcii
Philips Ecomoods môžete zakúpiť svietidlo vysokej
kvality, ktoré vydrží neuveriteľne dlho.

Výnimočne dlhá životnosť žiarovky

Rad Ecomoods má čistý a moderný vzhľad, ktorý
búra zažité formy tradičných objemných a
nepríťažlivých, energeticky úsporných výrobkov.
Každé dizajnové svietidlo v tejto kolekcii je štíhle a
štýlové, a bolo dôkladne navrhnuté ako dokonalá
kombinácia tvaru a funkčnosti.

Štýlový moderný dizajn

Rozptýlené teplé biele svetlo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: fluorescenčné, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: 2G11
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 36 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 36 W
Farba svetla: teplá biela
Životnosť žiarovky až do: 20 000 hod.
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A+ až E
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
Trieda ochrany: I – s uzemnením
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 2 900 lm

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia

Pribalená žiarovka Philips s výnimočne dlhou
životnosťou, až 20 000 hodín.

•
•
•
•
Toto svietidlo využíva najnovšiu technológiu
energeticky úsporných žiariviek značky Philips a
vytvára záplavu teplého, bieleho prirodzeného svetla.
Jeho rozptýlená žiara zaplaví vašu izbu teplým bielym
svetlom a umožní spojiť prvky funkčnosti s ohľadom
na životné prostredie. Rozptýlené svetlo je ideálne
na celkové osvetlenie.

Chróm

Chróm svojím kovovostrieborným vzhľadom a
zrkadlovým efektom rozžiari každý interiér.
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Výška: 53,1 cm
Dĺžka: 11,3 cm
Šírka: 9,0 cm
Hmotnosť: 2,750 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Nástenné svietidlo
•

