Philips myLiving
Závesné svietidlo

Durham
čierna

myLiving
36032/30/E7

Vyzdobte svoj domov svetlom
Dotvorte atmosféru v štýle vintage
Vychutnajte si ikonický dizajn s lampou v štýle vintage, ktorá dokonale doplní váš osobný štýl.
Závesné svietidlo Philips myLiving Durham s čiernou povrchovou úpravou a medeným
vnútrom. Nadčasový dizajn sa hodí tak do moderných, ako aj do retro interiérov.
Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu
• Vytvorte si štýlovú a osobitú atmosféru
• Dokonalé na oddych aj spoločenský život
• Vysokokvalitné materiály
Špeciálne vlastnosti
• Neobsahuje žiarovku

3603230E7

Závesné svietidlo
Durham čierna

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: kov
• Farba: čierna

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•
•

Minimálna výška: 25 cm
Maximálna výška: 178 cm
Dĺžka: 39,5 cm
Šírka: 39,5 cm
Hmotnosť netto: 1,200 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: žiarovka
nie je súčasťou balenia
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 40 W
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: Nie
Zabudované LED: Nie

• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla:
neobsahuje žiarovku
• 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

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia

•
•
•
•

Výška: 43 cm
Dĺžka: 42,9 cm
Šírka: 22 9 cm
Hmotnosť: 2,220 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
• Štýl: Dedičstvo
• Typ: Závesné svietidlo
•
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