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Vyzdobte svoj domov svetlom
Tieto štíhle matricové nástenné, stropné a závesné svietidlá s hliníkovou alebo chrómovou povrchovou
úpravou predstavujú symfóniu paralelných línií, vďaka čomu sú ideálne pre moderné interiéry. Svetelné
zdroje LED ukryté za jemne matným sklom vyžarujú príjemné svetlo pre pokojnú atmosféru.
Svetlo podľa vašej chuti
• Expresívne a elegantné tvary a špičkové materiály
• Široké možnosti využitia a rôzne povrchové úpravy podľa vašej chuti
Špičkové svetlo LED
• Vysokosvietivé LED diódy
• Efekt teplého bieleho svetla
• Nastaviteľná intenzita svetla pomocou vypínača so stmievačom
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Výnimočne dlhá prevádzková doba
• Úspora energie
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Hlavné prvky
Tvary a materiály
Svietidlá Philips InStyle sú navrhnuté v
dokonalom súlade so všetkými najlepšími
trendmi v oblasti dekorácie interiérov a
ponúkajú viacero štýlov, ktoré sa dokonale
hodia do každej domácnosti. Vďaka širokým
možnostiam využitia a veľkému množstvu
povrchových úprav sa dobre kombinujú s
ďalšími súčasťami interiéru, ako sú závesy,
nábytok, farba stien alebo interiérové doplnky,
čím umožnia vkusne doplniť vzhľad domova
podľa vašej chuti. Dokonalý zmysel pre detail a
dizajn vám umožní vyjadriť svoj osobný štýl a
vytvoriť dekoráciu interiéru presne podľa
svojich predstáv. Výsledkom bude útulná
atmosféra a prostredie, v ktorom sa budete vy,
vaša rodina aj priatelia cítiť príjemne.
Široké možnosti využitia

Vysokosvietivé LED diódy

Možnosť stmievania

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.

Nastavujte intenzitu svetla na svietidlách LED
od spoločnosti Philips pomocou vypínača so
stmievačom (nie je súčasťou dodávky). Vďaka
nemu je toto svietidlo ideálne na vytváranie
atmosféry pre každú príležitosť, či už útulného
posedenia pri jedle vo dvojici, alebo odpočinku
s rodinou a priateľmi v obývačke. Spoločnosť
Philips otestovala množstvo nástenných
stmievačov, pričom sa preukázala ich
kompatibilita s našimi svietidlami LED. Zoznam
kompatibilných stmievačov je k dispozícii
v časti so súbormi na prevzatie a informáciami
o podpore.

Efekt teplého bieleho svetla

Úspora energie

Ak je dizajn vašou vášňou a vo svojej
domácnosti radi experimentujete s najnovšími
štýlmi a trendmi, rad produktov Philips inStyle
je tu práve pre vás. Ide o sortiment
dekoratívnych visiacich, nástenných,
stropných, podlahových a stolových svietidiel
vyrobených z kvalitných materiálov v rôznych
farbách.

Rozžiarte svoju domácnosť pomocou efektov
teplého bieleho svetla vďaka najmodernejšej
inovácii v oblasti osvetlenia LED. Philips
predstavuje najnovšiu generáciu
vysokosvietivých diód LED, ktoré vyžarujú
teplé biele svetlo s farebnou teplotou 2700
kelvinov. Táto inovácia posúva svietidlá od
spoločnosti Philips na vyššiu úroveň a umožní
vám spojiť eleganciu a vytvorenie atmosféry
pomocou svetla s energetickou úspornosťou.

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

• Možnosť stmievania
• Integrované LED

Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 520 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
LED: áno
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 15 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

Servis

• Materiál: hliník, sklo
• Farba: hliník

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

•
•
•
•

Výška: 6,5 cm
Dĺžka: 18 cm
Šírka: 18 cm
Hmotnosť netto: 1,080 kg

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 4
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 2 W
• Farba svetla: teplá biela
• Životnosť žiarovky až do: 20 000 hod.

•
•
•
•

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 19,6 cm
Dĺžka: 19,3 cm
Šírka: 9,8 cm
Hmotnosť: 1,238 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,
Kuchyňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Stropné svietidlo
•
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