Philips LivingColors
Stolní svítidlo

Mini
bílá
LED

70019/31/PH

Nabarvěte svůj svět
pomocí světla
LED svítidlo Philips LivingColors Mini. Minimalistický design, roztomilý vzhled a snadné
použití. Zapněte je, vyberte si jednu z 256 barev a užívejte si osvětlení podle nálady.
Díky různobarevnému světlu může být váš domov pokaždé jiný
• Režim automatické změny barev
• Výběr z 256 barev
Ten pravý světelný výkon
• světelný výstup 70 lumenů
Snadný výběr barev díky ovladači na výrobku
• Snadné ovládání na výrobku
Barvy, které perfektně doplní váš interiér
• příjemný efekt rozptýleného světla

7001931PH

Stolní svítidlo
Mini bílá, LED

Specifikace
Design a provedení

• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Efekt rozptýleného světla: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•

Výška: 16 cm
Délka: 15 cm
Šířka: 15 cm
Čistá hmotnost: 0 600 kg

Technické údaje

• Napájení ze sítě: Rozsah 100-240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 5 W

Přednosti
• Celkový světelný výstup svítidla: 70 lm
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Výběr z 256 barev

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
•
•
•
•

Výška: 22,8 cm
Délka: 18,8 cm
Šířka: 18,8 cm
Hmotnost: 0,972 kg

Různé

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

Vyberte svou oblíbenou barvu z 256 dostupných
barev.

Režim automatické změny barev

Stačí na pět vteřin stisknout vypínač a svítidlo
LivingColors Mini všechno udělá samo – ukáže vám
celou nabídku barev.

světelný výstup 70 lumenů

Se svítidly LivingColors Mini získáte ten správný
výkon, neboť nabízejí světelný výstup 70 lumenů.
Stačí jen umístit svítidlo LivingColors Mini na
libovolné místo podle vašeho výběru a nasměrovat je
na světlou stěnu a můžete si vychutnat plný zážitek.

Snadné ovládání na výrobku

Otáčením a posouváním barevného ovládacího
kolečka můžete velmi snadno vybrat svou oblíbenou
barvu.

příjemný efekt rozptýleného světla

Všechny různé barvy LED svítidla Philips
LivingColors přirozeně splynou s vaším interiérem,
protože využívají efekt rozptýleného světla.
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