Philips myLiving
Bodové svietidlo

SEPIA
chrómová matná
LED

myLiving

Skrášlite svoj domov svetlom
Vychutnajte si úžasný život vďaka zaoblenému nástennému bodovému svietidlu LED myLiving
Sepia značky Philips. Vďaka úsporným diódam LED prináša výkonné a úsporné teplé biele
svetlo. Jeho matné chrómové telo s chrómovým držiakom zas prináša do miestnosti štýl.
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
• Úspora energie
• Teplé biele svetlo
• Dokonalý lúč svetla pre zvýrazňujúce osvetlenie
• Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
Špeciálne vlastnosti
• Nastaviteľná bodová hlavica
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Bodové svietidlo

SEPIA chrómová matná, LED

Hlavné prvky
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Technické údaje
Nastaviteľná bodová hlavica

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: hliník
• Farba: chrómová matná

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•

Integrované LED
Ohraničené svetelné lúče
Nastaviteľná bodová hlavica
5 ročná záruka na modul LED

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•
Technológia LED integrovaná v tomto svietidle
Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti
Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia
a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie
živých farieb vášho domova.

Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac –
stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť
bodovú hlavicu lampy.

Úspora energie

Teplé biele svetlo

Výška: 11 cm
Dĺžka: 13,5 cm
Šírka: 7,9 cm
Hmotnosť netto: 0,355 kg

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4,5 W
• Farba svetla: teplá biela
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 500 lm
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Životnosť až: 30 000 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: 35 W

Servis

• Záruka: 5 rokov

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.

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.

Rozmery a hmotnosť balenia

Dlhá prevádzková doba

Rozličné

Zvýrazňujúce osvetlenie

•
•
•
•

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

Toto bodové svietidlo Philips vytvára dokonalý
svetelný lúč na zvýrazňujúce osvetlenie. Pomocou
zväzku svetelných lúčov môžete nechať vyniknúť
každý detail alebo prvok vo svojom interiéri.

Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať.
Integrované diódy LED použité v tomto svietidle
LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín
(čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15
rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je
naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu
žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať
dokonalú atmosféru domova.
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Výška: 13,8 cm
Dĺžka: 12,3 cm
Šírka: 8,8 cm
Hmotnosť: 0 450 kg

