Philips LivingColors
Stolová lampa

Iris Číra
priehľadné
LED

70999/60/PH

Vyfarbite svoj svet
pomocou svetla
LED svietidlo Philips LivingColors Iris. Nadčasový a osobitý dizajn, ktorý skvele doplní
interiér vašej domácnosti. Stačí vziať diaľkové ovládanie, vybrať si jednu zo 16 miliónov
farieb a vychutnať si atmosféru.
Upravte atmosféru farebným svetlom
• nastaviteľná intenzita farieb
• režim automatického prepínania farby
• výber zo 16 000 000 farieb
• regulácia intenzity osvetlenia
Presné množstvo dopadajúceho svetla
• svetelný výkon 210 lúmenov
Jednoducho vyberte požadované farby na diaľkovom ovládači
• diaľkové ovládanie s jednoduchou obsluhou
Obľúbené farby si uložte a potom jednoducho znovu vyvolajte
• Dve tlačidlá na uloženie obľúbených farieb
Nechajte farby prirodzene splynúť s vaším interiérom
• efekt príjemne rozptýleného svetla

7099960PH

Stolová lampa

Iris Číra priehľadné, LED

Hlavné prvky
výber zo 16 000 000 farieb

nastaviteľná intenzita farieb

môžete jednoducho vybrať ktorúkoľvek farbu
a vytvoriť dokonalú svetelnú atmosféru.
uloženie obľúbených farieb

Vyberte si svoju obľúbenú farbu na svietidle
LED LivingColors spomedzi 16 000 000
rôznych farebných možností a vytvorte
dokonalú svetelnú atmosféru.

Pomocou diaľkového ovládania pridáte k vašej
farbe viac bielej a dosiahnete tak nádherne
pastelové odtiene.
svetelný výkon 210 lúmenov

režim automatického prepínania farby

Uložte si dve obľúbené farby a potom ich
jednoducho znovu vyvolajte pomocou tlačidiel
obľúbených farieb na diaľkovom ovládaní. Stačí
zvoliť farbu, ktorú chcete uložiť, podržať
jedno z dvoch tlačidiel obľúbených farieb a
farba sa uloží.
efekt príjemne rozptýleného svetla

Otočte farebným krúžkom o 360° a potom
stlačte tlačidlo „I“, posaďte sa a sledujte, ako sa
farby svetla LED automaticky menia.
regulácia intenzity osvetlenia

Svietidlo LivingColors Iris má najvyšší svetelný
výkon z radu LivingColors (až 210 lúmenov).
Stačí umiestniť svietidlo LivingColors Iris na
ľubovoľné miesto a nasmerovať ho k farebnej
stene. Tak dosiahnete maximálny svetelný
efekt.
diaľkové ovládanie s jednoduchou
obsluhou

Nastavte jas svetla LED svietidla Philips
LivingColors podľa potreby pomocou
diaľkového ovládania.

Otáčaním farebného kolieska na diaľkovom
ovládaní svietidla LED Philips LivingColors

Vďaka efektu rozptýleného svetla všetky rôzne
farby svietidla LED Philips LivingColors
prirodzene zapadnú do vášho interiéru.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: syntetický materiál
• Farba: priehľadné

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

•
•
•
•
•
•

Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním
Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry
Meniace sa farby (LED)
Efekt rozptýleného svetla
Obsahuje diaľkové ovládanie
Kompatibilné s funkciou Smartlink

•
•
•
•
•

Uhol lúča: 120°
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 210 lm
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: áno
Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než
12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
• Typ batérie: AAA – tužková batéria

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť výrobku

Rozmery a hmotnosť balenia

Technické špecifikácie

Rozličné

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Výška: 20 cm
Dĺžka: 18,5 cm
Šírka: 18,8 cm
Hmotnosť netto: 0,874 kg

Napájanie zo siete: Rozsah 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: LED, 18 V
Počet žiaroviek: 1
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 10 W
Životnosť žiarovky až do: 20 000 hod.

•
•
•
•

Výška: 22,5 cm
Dĺžka: 21,8 cm
Šírka: 21,8 cm
Hmotnosť: 1,198 kg

• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,
Detská izba
• Štýl: Expresívne
• Typ: Stolová lampa
•
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