Philips myLiving
Bodové svietidlo

Dender
chrómová matná
LED

Vyzdobte svoj domov svetlom
Kovové bodové svietidlo Philips myLiving Dender v niklovom prevedení má dlhý a elegantný krk
s veľkou lampou v tvare zvonca. Tento obľúbený a prirodzený tvar dodáva miestnosti prvotriedny štýl
a pomáha vylepšeným diódam LED vytvárať dostatok teplého bieleho svetla, ktoré pôsobí rovnako
jasne a krásne ako halogénové osvetlenie.
Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu
• Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru
• Dokonalé na oddych aj spoločenský život
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
• Úspora energie
• Teplé biele svetlo
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Špeciálne vlastnosti
• Nastaviteľná bodová hlavica
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Bodové svietidlo

Dender chrómová matná, LED

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: kov
• Farba: chrómová matná

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Integrované LED
• 5-ročná záruka
• Nastaviteľná bodová hlavica

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 12,9 cm
Dĺžka: 8,2 cm
Šírka: 8,2 cm
Hmotnosť netto: 0,262 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: LED, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4 W
Farba svetla: teplá biela
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 330 lm

Hlavné prvky
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Životnosť až: 20 000 hod.
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: 29 W

•
•
•
•

Servis

• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 14,8 cm
Dĺžka: 9,3 cm
Šírka: 9,3 cm
Hmotnosť: 0,342 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
• Štýl: Moderné
• Typ: Bodové svietidlo
•
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5-ročná záruka na systém LED

www.philips.com

K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo
ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém
LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

