Philips myBathroom
Stropné svietidlo

Pool
biela
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Osviežte sa nádherným
prirodzeným svetlom
Ponorte sa do nádherného bieleho svetla vo svojej kúpeľni so stropným svietidlom
myBathroom Pool značky Philips. V difuzéri z kvalitného skla sa skrýva úsporný zdroj
úžasného teplého a výkonného svetla, ktoré zachová prirodzenú farbu pleti.
Navrhnuté pre vašu kúpeľňu
• Verná farba pokožky vďaka veľmi kvalitnému svetlu
• IP44, dokonale vhodné pre kúpeľňu
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Úspora energie
• Teplé biele svetlo
• Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips

320813116

Stropné svietidlo
Pool biela

Hlavné prvky
Verná farba pokožky

Technické údaje
Úspora energie

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: sklo
• Farba: biela

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 11 cm
Dĺžka: 27 cm
Šírka: 27 cm
Hmotnosť netto: 1,258 kg

Technické špecifikácie

Pri tomto svietidle do kúpeľne značky Philips budú
farby vyzerať prirodzene a presne. Presne tak, ako
keby na ne svietilo slnko.

Teplé biele svetlo

Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v
porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí
energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za
elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k
ochrane životného prostredia.

IP44 – bezpečné na použitie v kúpeľni
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Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje
v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou
Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie
s vysokou hodnotou produkujú chladné,
energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša
teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

Súčasťou každého svietidla je žiarovka
Philips

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
Toto svietidlo do kúpeľne značky Philips je špeciálne
navrhnuté pre vlhké prostredie. Jeho odolnosť voči
vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená
dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred
prachom, druhé pred vodou. Toto svietidlo do
kúpeľne je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené
pred špliechajúcou vodu, tento produkt je
najčastejšie používaný v kúpeľní, pre ktorú je ako
stvorené.

Súčasťou balenia sú vysoko kvalitné úsporné
žiarovky Philips EcoLamp, vďaka ktorým vytvoríte to
najkvalitnejšie svetlo.
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Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: fluorescenčné, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 20 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 20 W
Farba svetla: teplá biela
Životnosť žiarovky až do: 10 000 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: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 95 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 1 320 lm
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Výška: 31,8 cm
Dĺžka: 30,3 cm
Šírka: 18 cm
Hmotnosť: 1,509 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Stropné svietidlo
•

