Philips LivingColors
Stolní svítidlo

Bloom černá
černá
LED

Nabarvěte svůj svět
pomocí světla
LED svítidlo Philips LivingColors Bloom. Výrazné a jiné. Ať už je umístíte do rohu nebo
doprostřed místnosti, dokonale rozzáří váš interiér. Vezměte do ruky dálkový ovladač,
vyberte si jednu ze 16 milionů barev a užívejte si osvětlení podle nálady.
Díky různobarevnému světlu může být váš domov pokaždé jiný
• Nastavitelná intenzita barvy
• Režim automatické změny barev
• Výběr ze 16 000 000 barev
• možnost ztlumení
Ten pravý světelný výkon
• světelný výstup 120 lumenů

70997/30/PH

Snadný výběr barev díky dálkovému ovladači
• Jednoduchý dálkový ovladač
Své oblíbené barvy si můžete uložit a snadno je znovu vyvolat
• 2 tlačítka pro uložení oblíbených barev
Barvy, které perfektně doplní váš interiér
• příjemný efekt rozptýleného světla

7099730PH

Stolní svítidlo

Bloom černá černá, LED

Přednosti
Výběr ze 16 000 000 barev

Nastavitelná intenzita barvy

Své oblíbené barvy si můžete uložit

Vyberte si svou oblíbenou barvu LED svítidla
LivingColors z nabídky 16 000 000 různých
barevných odstínů pro dokonalé náladové
osvětlení.

Pomocí dálkového ovladače můžete k vybrané
barvě přidat bílou a vytvořit dokonalé
pastelové odstíny.

Můžete si uložit dvě oblíbené barvy a znovu je
vyvolat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
Vyberte si barvu podle svého vkusu a
přidržením jednoho z tlačítek ji uložíte.

světelný výstup 120 lumenů
Režim automatické změny barev

Otočte barevným kolečkem o 360° a stiskněte
tlačítko „I“. Pohodlně se usaďte a sledujte
automatickou proměnu barev LED svítidla.
možnost ztlumení

příjemný efekt rozptýleného světla

Se svítidly LivingColors Bloom si můžete
dopřát velký výkon v malém a skladném
produktu se světelným výstupem 120 lumenů.
Stačí jen položit LivingColors Bloom na
libovolné místo podle vašeho výběru a
nasměrovat je na světlou stěnu a můžete si
vychutnat plný zážitek.

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

Jednoduchý dálkový ovladač

Pomocí dálkového ovladače můžete měnit
barvy LED svítidla Philips LivingColors podle
libosti.

Otáčením barevného ovládacího kolečka na
dálkovém ovladači LED svítidla Philips
LivingColors můžete velmi snadno vybrat
požadovanou barvu pro dokonalé náladové
osvětlení.

Ocenění iF Design
Award 2012
Ocenění IF Design Award
v Německu je jednou
z nejznámějších a
nejprestižnějších cen
v oblasti designu.

vítěz ocenění RedDot Design Award
v roce 2012

7099730PH
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Specifikace
Design a provedení

• Materiál: syntetická látka
• Barva: černá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
•
•
•
•
•
•

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
Měnící barvy (LED): Ano
Efekt rozptýleného světla: Ano
Včetně dálkového ovladače: Ano
Funguje s technologií Smartlink: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•

Výška: 10,1 cm
Délka: 12,6 cm
Šířka: 13 cm
Čistá hmotnost: 0,399 kg

•
•
•
•

Ztlumitelné svítidlo: Ano
LED: Ano
Životnost až: 20 000 hodin
Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Typ baterie: Tužková baterie AAA

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
•
•
•
•

Výška: 16,5 cm
Délka: 16,8 cm
Šířka: 16,8 cm
Hmotnost: 0,459 kg

Různé

Technické údaje

• Napájení ze sítě: Rozsah 100–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 8 W

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