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Ένα βήμα προς την
περιπέτεια
Αφήστε το παιδί σας να ταξιδεύει σε έναν παραμυθένιο κόσμο στο
υπνοδωμάτιό του. Το φωτιστικό οροφής Philips myKidsRoom Sky
διαθέτει ένα σχέδιο από σύννεφα σε γαλανό ουρανό με ένα φανταστικό
αεροπλάνο που πετάει. Κάντε τη φαντασία τους να λάμψει.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Περιλαμβάνεται πάντα λαμπτήρας Philips
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Θερμό λευκό φως
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
Σχεδιασμένο για το παιδικό δωμάτιο
• Για παιδιά
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Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνεται πάντα λαμπτήρας Philips

Θερμό λευκό φως

Για παιδιά

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται
ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες Philips
EcoLamp κορυφαίας ποιότητας για την
επίτευξη του βέλτιστου εφέ φωτισμού.

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που
υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι
λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ
οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.
Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα
θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια
ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Αυτό το φωτιστικό για παιδικό δωμάτιο της
Philips δημιουργεί ένα περιβάλλον που
ενθαρρύνει τα παιδιά να απολαύσουν
αυτό που τους αρέσει περισσότερο: τη
διασκέδαση και τη δημιουργικότητα! Αλλά
έχει σχεδιαστεί επίσης για να είναι
ασφαλές για το παιδί σας: είναι δροσερό
στην αφή, διαθέτει στιβαρή κατασκευή και
μη τοξικό χρώμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια,
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές
φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε
χρήματα από τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτό το
φωτιστικό ως επιτοίχιο φωτιστικό ή
φωτιστικό οροφής, ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: πολύχρωμο
• Υλικό κατασκευής: γυαλί
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες φθορισμού:
Ναι

Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Παιδικό
δωμάτιο
• Στυλ: Εκφραστικό
• Τύπος: Φωτιστικό οροφής
• EyeComfort: Όχι
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Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 13,5 cm
• Μήκος: 30 cm
• Καθαρό βάρος: 0,826 kg
• Πλάτος: 30 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718291468554
• Καθαρό βάρος: 0,826 kg
• Μικτό βάρος: 1,092 kg
• Ύψος: 323,000 mm
• Μήκος: 118,000 mm
• Πλάτος: 313,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915000508006

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 810 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 810 lm
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 65 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 810
lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: 230 V
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: A
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A+ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Υποδοχή/κάλυκας: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 14 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 14 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
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