Philips myLiving
Suspensão

Crie o estilo de luz certo
RING

Para causar uma impressão marcante

branco

myLiving

Crie um efeito fantástico na sua sala de estar. Com uma suspensão que confere um toque
de diversão moderna, tanto com a luz acesa como apagada.
Desenhado para a sua sala de estar e quarto
• Crie um ambiente elegante e acolhedor
• Perfeita para relaxar e socializar
• Criação de maravilhosos efeitos de luz
• Fácil de montar
• Materiais de alta qualidade

40913/31/PN

4091331PN

Suspensão

RING branco

Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: branco

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 58 cm
Altura máxima: 208 cm
Comprimento: 50,3 cm
Largura: 50,3 cm
Peso líquido: 1,5 kg

Destaques
lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A++ a E
• Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais
de 12,5 mm, sem proteção contra água
• Classe de proteção: II - isolamento duplo

Crie um ambiente elegante

Assistência

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um
local onde as famílias se reúnem para descontrair e
os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de
estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de
utilizar para se adaptar às diferentes utilizações ao
longo do dia. A colocação cuidada de diferentes
fontes de iluminação e a combinação de diferentes
camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço
e a proporcionar à divisão um toque quente e
acolhedor.

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: sem

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Altura: 37,9 cm
Comprimento: 31,1 cm
Largura: 23,6 cm
Peso: 2,400 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Suspensão

Esta iluminação foi concebida com base nas novas
preferências e tendências e nos novos estilos de vida
para se integrar facilmente na sua decoração interior
e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Perfeita para relaxar e socializar

Maravilhosos efeitos de luz

•

O design deste candeeiro cria maravilhosos efeitos
de luz para melhorar a atmosfera do seu espaço à
noite. A interacção intrigante entre luz e sombra irá
transformar a sua divisão quando ligado.

Fácil de montar

Os elementos compactos e modulares encaixam em
minutos e são fáceis de transportar, mover e instalar.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por
camadas de materiais de alta qualidade com
acabamento superior. Desta forma, é garantindo um
produto sólido e de longa duração que irá melhorar
a sua casa por muitos anos.
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