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Parıldayan bir yıldız tutun
Ayın üzerindeki çocuk, Philips myKidsRoom Lunardo askı lambayla geri
dönüyor. Peri masallarında yaşayan dostumuz, yukarıdan parlak bir ışıkla
ışıldar. Bu keyfi çocuklarınızla paylaşın ve hayal güçlerini zenginleştirin.
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Philips ampul her zaman birlikte verilir
• Enerji tasarrufu
• Sıcak Beyaz ışık
Özel nitelikler
• Duvara ve tavana montaja uygun
Çocuklarınızın odası için tasarlandı
• Çocuklar için

30268/55/16

Özellikler
Philips ampul her zaman birlikte verilir

Sıcak Beyaz ışık

Çocuklar için

En iyi aydınlatma etkisini elde etmek
için yüksek kaliteli Philips EcoLamp
ampul birlikte verilir.

Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı
renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin
değerine sahip lambalar sıcak, daha
samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin
değerine sahip olan ampuller beyaz,
daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips
lamba samimi bir atmosfer için sıcak
beyaz ışık sunar.

Bu Philips çocuk odası lambası
çocukların en fazla keyif aldıkları
şekilde eğlenmelerini sağlayacak bir
ortam yaratır: eğlenceli ve yaratıcı! Bu
lamba aynı zamanda çocuklarınız için
güvenli şekilde üretilmiştir:
dokunulduğunda soğuktur, dayanıklıdır
ve toksik boya içermez.

Enerji tasarrufu

Duvara ve tavana montaj

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips enerji
tasarruflu lamba ile hem elektrik
faturalarınızı düşürebilir hem de çevre
koruması konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Bu lambayı tercihinize göre duvar apliği
veya tavan lambası olarak monte
edebilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: çok renkli
• Malzeme: ahşap
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Floresan lamba dahildir: Evet
• Duvara/tavana montaj için uygun:
Evet

Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Çocuk
odası
• Tarz: Anlamlı
• Tip: Tavan lambası
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: A
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Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 14,1 cm
• Uzunluk: 32 cm
• Net ağırlık: 0,732 kg
• Genişlik: 34,9 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 10.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli):
600 lm
• Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:
600 lm
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 50 W
• Ampul teknolojisi: flüoresan, 230 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: A
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+ - E
• Ampul sayısı: 1
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12
W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 12 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış

Yayın tarihi: 2020-02-27
Sürüm: 0.410

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718291471134
• Net ağırlık: 0,732 kg
• Brüt ağırlık: 1,320 kg
• Yükseklik: 311,000 mm
• Uzunluk: 153,000 mm
• Genişlik: 327,000 mm
• SAP EAN/UPC - Parça: 8718291471134
• Malzeme numarası (12NC):
915004246501
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718291519065
• Yükseklik: 31,1 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 1,320 kg
• Ağırlık: 1,320 kg
• Net Ağırlık: 0,732 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 311,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 153,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 327,000 mm
• Genişlik: 15,3 cm
• Uzunluk: 32,7 cm
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