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Διακοσμήστε το σπίτι σας με φως
μοντέρνο φωτιστικό
Χάρη στην καμπυλωτή τους σιλουέτα με τα κομψά ξύλινα στοιχεία, αυτή η οικογένεια των
στρογγυλών μοντέρνων φωτιστικών χαρίζει χαρακτήρα (και θερμό λευκό φως) σε κάθε χώρο.
Τα επιδαπέδια φωτιστικά και τα φωτιστικά οροφής διαθέτουν επίσης μια επιπλέον μετακινούμενη
λάμπα ανάγνωσης.
Δημιουργήστε το φωτισμό που θέλετε
• Εκφραστικές και κομψές μορφές, υλικά υψηλής ποιότητας
• Ποικίλες εφαρμογές και φινιρίσματα που ικανοποιούν ακόμη και τα πιο απαιτητικά γούστα
Πανέμορφο λευκό θερμό φως που εξοικονομεί ενέργεια
• Θερμό λευκό διαχεόμενο φως
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες Philips
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
• Με δύο διακόπτες
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
• Εξοικονόμηση ενέργειας
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Επιδαπέδιο φωτιστικό

Χαρακτηριστικά
Μορφές και υλικά

Τα φωτιστικά της σειράς Philips InStyle είναι
σχεδιασμένα ώστε να ικανοποιούν ακόμη και τις
πιο δύσκολες απαιτήσεις της διακόσμησης
εσωτερικών χώρων, προσφέροντας διάφορα στιλ
που ταιριάζουν υπέροχα παντού. Με πολλαπλές
εφαρμογές και ποικίλα φινιρίσματα, συνδυάζονται
άψογα με στοιχεία όπως κουρτίνες, έπιπλα,
χρώματα και αξεσουάρ, συμπληρώνοντας ή ακόμη
και τελειοποιώντας την επιθυμητή εμφάνιση. Η
ιδιαίτερη προσοχή σε λεπτομέρειες και σχέδια
σας επιτρέπει να διακοσμήσετε το σπίτι σας
εκφράζοντας το προσωπικό σας στιλ, όπως
ακριβώς επιθυμείτε. Να δημιουργήσετε, δηλαδή,
χώρους που σας αντιπροσωπεύουν και
ατμόσφαιρα που θα απολαμβάνετε μαζί με την
οικογένεια και τους φίλους σας.

Ποικίλες εφαρμογές

Προδιαγραφές
Θερμό λευκό διαχεόμενο φως

Σχεδίαση και φινίρισμα

• Υλικό κατασκευής: ξύλο
• Χρώμα: πορτοκαλί

Επιπλέον λειτουργίες/αξεσουάρ

• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες αλογόνου: ΝΑΙ
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες φθορισμού: ΝΑΙ
• Διπλός διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στο προϊόν: ΝΑΙ

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

•
•
•
•
Αυτό το φωτιστικό χρησιμοποιεί την πλέον
πρόσφατη τεχνολογία λαμπτήρων εξοικονόμησης
ενέργειας της Philips για να σας πλημμυρίσει με
ζεστό, λευκό, φυσικό φως, που διαχέεται στο
χώρο σας και συνδυάζει τη λειτουργικότητα με το
σεβασμό προς το περιβάλλον. Το διαχεόμενο φως
είναι ιδανικό για φωτισμό γενικών χρήσεων.

Περιλαμβάνονται λαμπτήρες Philips

Αυτό το φωτιστικό συνοδεύεται από λαμπτήρες
Philips, οι οποίοι σας προσφέρουν την καλύτερη
ποιότητα φωτισμού και εφέ - όπως ακριβώς και
το φωτιστικό.

Με δύο διακόπτες

Αν απολαμβάνετε το ντιζάιν και θέλετε να
πειραματιστείτε με τα τελευταία στιλ και θέματα
στο σπίτι σας, δοκιμάστε τα Philips InStyle: μια
σειρά διακοσμητικών φωτιστικών οροφής και
δαπέδου, καθώς επίσης και κρεμαστών,
επιτοίχιων και επιτραπέζιων φωτιστικών από
υλικά κορυφαίας ποιότητας, σε διάφορα χρώματα.

Ύψος: 169,2 εκ.
Μήκος: 60 εκ.
Πλάτος: 60 εκ.
Καθαρό βάρος: 6,390 κ.

Τεχνικές προδιαγραφές

• Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V - 240 V, 5060 Hz
• Τεχνολογία λυχνίας: φθορισμού, 230 V
• Αριθμός λαμπτήρων: 3
• Υποδοχή/κάλυμμα: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας τάσης: 20 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος: 23
W
• Χρώμα φωτός: 2700k ζεστό λευκό
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 ώρες
• Τεχνολογία λαμπτήρα 2: αλογόνου, 230 V
• Αριθμός λαμπτήρων 2: 1
• Υποδοχή/κάλυμμα 2: GU10
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας ισχύος 2: 35 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης ισχύος 2:
35 W
• Χρώμα φωτός 2: 2800K ζεστό λευκό
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως 2: 1.000 ώρες
• Γωνία ακτίνας 2: 40°
• Κωδικός IP: IP20, προστασία έναντι αντικειμένων
μεγαλύτερων από 12,5 χιλ., καμία προστασία
έναντι του νερού
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή μόνωση

Συντήρηση

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ

• Εγγύηση: 2 έτη
Με δύο κουμπιά διακριτικά ενσωματωμένα στο
σώμα, μπορείτε να αλλάζετε εύκολα από φως
ανάγνωσης στο διακοσμητικό φως ή ακόμη και να
τα έχετε και τα δύο αναμμένα ταυτόχρονα.

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
•
•
•
•

Ύψος: 80,1 εκ.
Μήκος: 57,8 εκ.
Πλάτος: 31,3 εκ.
Βάρος: 9,630 κ.

Διάφορα

• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Contemporary
• Τύπος: Επιδαπέδιο φωτιστικό
•

Κατευθύνετε το φως εκεί που το χρειάζεστε
περισσότερο, προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας
ή ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.
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