Lirio od spoločnosti Philips
Stolová lampa

PICULET
červená
LED

Pripravené poskakovať sem a tam
Lirio Piculet so siluetou ďatľa je očarujúca stolová lampa, ktorá sa hodí do každého
interiéru. Vo vzpriamenej polohe sa zdá, akoby by mala každú chvíľu začať ďubať do stola!
Inovatívne osvetlenie
• Vysokosvietivé diódy LED
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
• Efekt teplého bieleho svetla
• Úspora energie
Špeciálne vlastnosti
• Vypínač na výrobku
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Stolová lampa

PICULET červená, LED

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: syntetický materiál
• Farba: červená

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Vypínač na výrobku
• Integrované LED
• 5 ročná záruka na modul LED

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 34,3 cm
Dĺžka: 20 cm
Šírka: 18 cm
Hmotnosť netto: 0,650 kg

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 2
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 2,5 W
• Farba svetla: teplá biela
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 370 lm

Hlavné prvky
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Životnosť až: 15 000 hod.
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 19 W

•
•
•
•

Vysokosvietivé diódy LED

Servis

• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 18,8 cm
Dĺžka: 18,3 cm
Šírka: 14,3 cm
Hmotnosť: 0,800 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,
Domáca kancelária a študovňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Stolová lampa
•

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.

Vypínač na výrobku

Svetlo môžete jednoducho zapínať a vypínať
pomocou nenápadne integrovaného vypínača priamo
na výrobku.

Úspora energie

Toto svietidlo LIRIO od spoločnosti 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.

Efekt teplého bieleho svetla
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Rozžiarte svoju domácnosť pomocou teplého
bieleho svetla. Lirio od spoločnosti Philips prináša
generáciu vysokosvietivých diód LED, ktoré vyžarujú
teplé biele svetlo. Táto inovácia posúva naše svietidlá
na vyššiu úroveň a umožní vám spojiť eleganciu a
vytvorenie atmosféry pomocou svetla s
energetickou úspornosťou.

