Philips myLiving
Závesné svietidlo

Moselle
modrá

myLiving
40354/35/16

Vyzdobte svoj domov svetlom
Závesné svietidlo myLiving Moselle značky Philips vás prekvapí veselým charakterom,
ktorý prejavuje asymetrickým tienidlom s modrým vnútrom. Je vyrobené z kvalitného
kovu, ktorý pomáha rozptýliť svetlo a vytvoriť teplú žiaru, ktorá upokojuje a teší.
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Úspora energie
• Teplé biele svetlo
• Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips
Špeciálne vlastnosti
• Ľahko nastaviteľná výška závesného svietidla

403543516

Závesné svietidlo
Moselle modrá

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

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Vrátane fluorescenčných žiariviek
• Nastaviteľná výška

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•
•

Minimálna výška: 0,0 cm
Maximálna výška: 150 cm
Dĺžka: 30 cm
Šírka: 30 cm
Hmotnosť netto: 1,880 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: fluorescenčné, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 20 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 20 W
• Farba svetla: teplá biela
• Životnosť žiarovky až do: 10 000 hod.

Hlavné prvky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
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
Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 85 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 1 140 lm

Teplé biele svetlo

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 29,4 cm
Dĺžka: 34,3 cm
Šírka: 34,3 cm
Hmotnosť: 2,536 kg

Rozličné

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

Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje
v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou
Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie
s vysokou hodnotou produkujú chladné,
energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša
teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

Nastaviteľná výška

Toto závesné svietidlo Philips sa dodáva s dlhými
káblami, vďaka čomu vám ponúka maximálnu
flexibilitu počas inštalácie aj po nej. Vyberte si ideálnu
výšku, ktorá bude dokonale vyhovovať vašim
potrebám.

Súčasťou každého svietidla je žiarovka
Philips

Súčasťou balenia sú vysoko kvalitné úsporné
žiarovky Philips EcoLamp, vďaka ktorým vytvoríte to
najkvalitnejšie svetlo.

Úspora energie
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Táto energeticky úsporná žiarivka 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.

