Philips Accents
Stolní svítidlo
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Nabarvěte svůj svět
pomocí světla
Dekorativní a okouzlující svíčková svítidla LED Philips CandleLight vytvářejí vynikající
atmosféru. Diody LED vydávají hřejivou záři s jemným plápoláním, avšak bez rizika, které
s sebou přináší otevřený oheň a horký vosk. Vytvořte si doma jedinečné prostředí.
K nerozeznání od skutečné svíčky, ale lepší
• Měkký, teplý světelný efekt svíčky s jemným blikáním
• Chladné na dotek, žádné otevřené plameny, horký vosk ani kouř
Snadné použití
• Svíčku zapnete nebo vypnete nakloněním
• Snadné dobíjení díky bezdrátové indukční nabíječce
• Svoboda umístění bez obtěžujících kabelů
Elegantní a nadčasový design
• Tyto svíčky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního skla

6910860PH

Stolní svítidlo

Sada svítidel CandleLight 3L čiré, LED

Přednosti
Bezpečná technologie LED

Specifikace
Snadné dobíjení

Design a provedení
• Materiál: sklo
• Barva: čiré

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
•
•
•
•

Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
Integrované LED: Ano
Včetně nabíjecí základny: Ano
Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

Tyto svíčky Philips jsou chladné na dotek, protože
využívají technologii LED. Můžete vytvořit dokonalé
prostředí, aniž byste riskovali otevřené plameny,
horký vosk nebo kouř.

Měkký, teplý světelný efekt svíčky

Jednoduše nabijte svíčky LED na indukční nabíječce.

Svoboda umístění

•
•
•
•

Výška: 12,5 cm
Délka: 5,5 cm
Šířka: 5,5 cm
Čistá hmotnost: 0,872 kg

Technické údaje

Vysoce kvalitní sklo

•
•
•
•
•
•
•

Snadné zapnutí a vypnutí

Servis

Jsou-li svíčky Philips LED nabité, budou díky
integrované baterii fungovat bez obtěžujících kabelů.
Můžete je umístit kamkoli: na malý stolek v rohu
nebo dokonce i na poličku.
Tyto svíčky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního skla.
Vzhledem ke svému nadčasovému designu se bez
problémů hodí do jakéhokoli interiéru.

Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
Počet žárovek: 3
Žárovka v balení: 0,06 W
Celkový světelný výstup svítidla: 5 lm
Ztlumitelné svítidlo: Ne
LED: Ano
Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Doba provozu: 10,0 hodin
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
•
•
•
•

Tyto svíčky poskytují měkký, teplý světelný efekt
svíčky s jemným blikáním. Dokonale se hodí pro
vytvoření speciálního prostředí v interiéru.

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr, Obývací
pokoj a ložnice
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní svítidlo
•

Svíčku LED můžete zapnout nebo vypnout
nakloněním. Je to překvapivě snadné a zábavné.
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Výška: 11,2 cm
Délka: 21,5 cm
Šířka: 20,3 cm
Hmotnost: 1,139 kg
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