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Okrasite dom s svetilko
Stropno svetilko Philips Circle lahko namestite na strop ali steno. Svetilka
iz niklja je energijsko varčnejša od ostalih svetilk in ima dolgo življenjsko
dobo, zato je dragocena oprema doma.
Varčne svetlobne rešitve
• Varčevanje z energijo
• Topla bela svetloba
Posebne značilnosti
• Primerno za stensko in stropno namestitev
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Značilnosti
Varčevanje z energijo

Topla bela svetloba

svetilka Philips oddaja toplo belo
svetlobo za prijetno vzdušje.
Namestitev na steno in strop

Varčna sijalka Philips v primerjavi s
tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo. Ta

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: mat krom
• Material: kovina, steklo
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Učinek razpršene svetlobe: Da
• Idealno za stensko in stropno
namestitev: Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• Slog: Sodobno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Ne
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 10 cm
• Dolžina: 34 cm
• Neto teža: 1,312 kg
• Širina: 34 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Ne
• Vgrajen LED: Ne
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: sijalka ni priložena
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
A++ do E
• Število sijalk: 2
• Pritrditev/vznožek: E27
• Moč priložene sijalke: • Največja moč nadomestne sijalke: 75
W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: I – ozemljeno

Svetilko lahko namestite na steno ali
strop, kot želite.
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Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718291463320
• EAN/UPC – ohišje: 8718291516262
• Višina: 35,1 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,636 kg
• Teža: 1,636 kg

Datum izdaje: 2019-09-18
Različica: 0.489

• Neto teža (kos): 1,312 kg
• Višina SAP (kos): 351,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 113,000 mm
• Širina SAP (kos): 346,000 mm
• Širina: 11,3 cm
• Dolžina: 34,6 cm
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