Philips InStyle
Nástenné svietidlo

Mira
chrómová
LED

InStyle

34208/11/16

Vyzdobte svoj domov svetlom
Dizajnové svietidlo LED
Vylepšite svoju kúpeľňu trochou elegancie. Toto nástenné svietidlo LED v lesklom chrómovom
vyhotovení je aj vďaka svojmu teplému bielemu svetlu ideálne na použitie ako pracovné osvetlenie
okolia umývadla. Stlmte jeho intenzitu a navoďte tú správnu atmosféru na príjemný kúpeľ po náročnom
dni.
Vysokokvalitné svetlo, ktoré naplní vašu kúpeľňu pocitom pohody
• Jasná viditeľnosť v kúpeľni je nesmierne dôležitá
• Ponuka niekoľkých aplikácií
• Vysokosvietivé LED diódy
• Nastaviteľná intenzita svetla pomocou vypínača so stmievačom
Ozdobte si kúpeľňu bezpečným osvetlením
• Ozdobte si kúpeľňu svetlom
• IP44, dokonale vhodné pre kúpeľňu
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Výnimočne dlhá prevádzková doba
• Úspora energie
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
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Hlavné prvky
Jasná viditeľnosť je dôležitá
Jasná viditeľnosť je veľmi dôležitá pri
dosahovaní dobrých výsledkov pri pohľade do
zrkadla – preto je každé svietidlo vybavené
svetelným zdrojom vysokej kvality, ktorý
zabezpečí dokonalú starostlivosť o váš
zovňajšok. Tento rad svietidiel do kúpeľne
využíva najmodernejšiu technológiu úspory
energie, čím vám poskytne dostatok
kvalitného, jasného a zároveň príjemného
svetla.
Niekoľko aplikácií
Na výber máte veľa typov nástenných a
stropných svietidiel. Kolekcia ponúka veľké
stropné svietidlá, ktoré účinne a príjemne
presvetlia celú vašu kúpeľňu. Nástenné lampy
vám navyše poskytnú jasné svetlo bez tieňov a
zaručia najpresnejšie úpravy pred zrkadlom,
ako je holenie, líčenie a nasadzovanie
kontaktných šošoviek.
Vysokosvietivé LED diódy

Možnosť stmievania

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.
Výnimočne dlhá prevádzková doba

Nastavujte intenzitu svetla pomocou vypínača
so stmievačom (nie je súčasťou dodávky).
Môžete tým jednoducho upraviť osvetlenie
kúpeľne tak, aby vyhovovalo vašim potrebám, a
vytvoriť v kúpeľni atmosféru presne podľa
svojich požiadaviek.
Naplňte kúpeľňu svetlom
Kúpeľňové svietidlá InStyle skrášlia výzdobu
akejkoľvek kúpeľne vďaka svojej štýlovej a
pevnej konštrukcii. Odolné materiály vysokej
kvality ako brúsená oceľ, hliník a sklo sa snúbia
s detailným vyhotovením hladkých zaoblených
okrajov a opracovaných povrchov bez
vyčnievajúcich častí. Tieto výrobky predstavujú
vkusný rad produktov s moderným dizajnom a
elegantnými dekoratívnymi detailmi v čistom a
jednoduchom štýle.

Zdroj svetla, ktorému môžete dôverovať. LED
svietidlá Philips ponúkajú extrémne dlhú
životnosť minimálne 20 000 hodín (čo
zodpovedá 20 rokom pri priemernom
používaní 3 hodiny denne a minimálne 13 000
zapnutí a vypnutí). Vďaka svietidlám LED od
spoločnosti Philips máte v domácnosti
vytvorenú dokonalú svetelnú atmosféru a
pritom si nemusíte robiť starosti s údržbou ani
výmenou žiariviek.
Úspora energie

IP44 – bezpečné na použitie v kúpeľni

Modul LED v tomto svietidle je jedinečné
riešenie vyvinuté spoločnosťou Philips, ktoré v
sebe spája 3 diódy LED v syntetickom a
hliníkovom puzdre. Táto technológia
umožňuje dosiahnuť optimálny svetelný výkon
a 100 % jednoliatu farbu svetla.
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

Toto svietidlo 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.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• 5 ročná záruka na modul LED
• Integrované LED
• Vodotesný

Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 500 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Životnosť až: 30 000 hod.
Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 35 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

Servis

• Materiál: kov, sklo
• Farba: chrómová

•
•
•
•

Výška: 13,6 cm
Dĺžka: 10,1 cm
Šírka: 14 cm
Hmotnosť netto: 1,147 kg

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4,5 W
• Farba svetla: teplá biela

•
•
•
•
•

• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 15,6 cm
Dĺžka: 17,6 cm
Šírka: 11,3 cm
Hmotnosť: 1,420 kg

Rozličné

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