Philips myLiving
Pendel

Ely
hvit

myLiving
36675/31/16

Dekorer hjemmet med lys
Med teleskopfunksjon ned fra taket byr denne hvite Philips myLiving Ely-hengelampen på
fire skjermede lamper med en jevn glød. Den flotte hengelampen er konstruert i nikkel
og plysj-stoff og kan sette enhver stue i en helt ny klasse.
Bærekraftige belysningsløsninger
• Energibesparende
• Varmhvitt lys
• En Philips-lyskilde følger alltid med
• Justerbar lysintensitet med dimmebryter
Egenskaper
• Høyden på pendelen er enkel å justere

366753116

Pendel
Ely hvit

Høydepunkter
Varmhvitt lys

Spesifikasjoner
Kan dimmes

Design og utseende

• Materiale: metall, tekstil
• Farge: hvit

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Dimmer på artikkel
• Halogenlampe(r) følger med
• Justerbar høyde

Mål og vekt på produktet
•
•
•
•
•
Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer, som er
angitt i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-verdi
produserer et varmt, koselig lys, mens de med
høyere kelvin-verdi produserer et kjølig, mer
oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen gir et varmt,
hvitt lys for en koselig atmosfære.

Juster lysintensiteten til denne belysningen fra Philips
med en dimmer (ikke inkludert). Dette gjør denne
lampen ideell for å utheve trekk eller skape en
atmosfære for alle anledninger, enten det er en
koselig middag for to, eller man skal slappe av i stuen
med familie og venner.

Justerbar høyde

Energibesparende

Høyden på denne pendellampen kan justeres til
enhver tid ved hjelp av en teleskopisk arm som du
enkelt kan vri for å korte ned eller forlenge
pendelen.

En Philips-lyskilde følger alltid med

Tekniske spesifikasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den
energibesparende lampen fra Philips energi, noe som
hjelper deg med å spare penger på strømregningene
og gjøre din del for miljøet.
Philips-lyskilder av høy kvalitet følger med i esken for
å oppnå den beste lyseffekten.

Minimumshøyde: 94 cm
Maksimumshøyde: 135 cm
Lengde: 95,5 cm
Bredde: 20,5 cm
Nettovekt: 2,900 kg

Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
Lyskildeteknologi: halogen, 230 V
Antall lyskilder: 4
Armatur/sokkel: E14
Lyskilde følger med: 42 W
Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 42 W
Lysfarge: Varmhvit
Lysarmaturen kan dimmes
LED: Nei
Innebygd LED-lyskilde: NO
Energiklassen til inkludert lyskilde: D
Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i
klasse: C til E
Levetid på opptil: 2000 timer
IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er
større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
Beskyttelsesklasse: I – jordet
Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 55 W
Lumeneffekt på lyskilde som følger med: 630 lm

Service

• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
•
•
•
•

Høyde: 16,5 cm
Lengde: 96,5 cm
Bredde: 21 cm
Vekt: 4,299 kg

Diverse

• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Moderne
• Type: Pendel
•
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