PHILIPS
Stropna svjetiljka
MAUVE; 27K; LED;
STROPNA; KVADR.; 17
W
bijelo
LED

31110/31/P0

Ukrasite svoj dom svjetlom
Uglađeni i jednostavni oblik ove stropne LED svjetiljke myLiving MAUVE
tvrtke Philips profinjen je i nenametljiv pa će odgovarati svakoj prostoriji u
koju će unijeti obilje tople, bijele svjetlosti.
Održiva rasvjetna rješenja
• Ušteda energije
• LED osvjetljenje visoke kvalitete
• Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu
Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu
• Savršeno za opuštanje i druženje
• Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice
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Istaknute znač.
Ušteda energije

5 godina jamstva na LED sustav

Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips
štedi energiju u usporedbi s
tradicionalnim svjetlosnim izvorima,
čime ćete smanjiti svoj račun za struju i
pridonijeti zaštiti okoliša.

Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva
za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina
jamstva na LED sustav, odnosno LED
modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED tehnologija integrirana u ovu
svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je
rješenje koje je razvila tvrtka Philips.
Svjetiljka se trenutno uključuje te
omogućava optimalan svjetlosni tok i
unosi žive boje u vaš dom.

Savršeno za opuštanje i druženje
Dnevni boravak srce je svakog doma –
mjesto na kojem se obitelji okupljaju i
opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta
dnevnog boravka mora biti lako
prilagodljiva raznim načinima uporabe
tijekom dana. Pažljivo smještanje
raznih izvora svjetlosti i igra sa
slojevima svjetlosti mogu pomoći u
stvaranju dojma prostornosti uz koji će
prostorija odisati toplinom i
dobrodošlicom.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: sintetika
Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalan
• Stil: Funkcionalan
• Vrsta: Stropna svjetiljka
• EyeComfort: Ne

Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 7,5 cm
• Dužina: 32,2 cm
• Neto težina: 0,560 kg
• Širina: 32,2 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina

Stvorite elegantnu atmosferu
Ovo je rasvjetno tijelo dizajnirano u
skladu sa suvremenim ukusima,
trendovima i stilovima te se
neprimjetno uklapa u interijer,
definirajući željeni ugođaj za svako
područje doma.
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Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 20.000 h
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
1700 lm
• Mrežno napajanje: Raspon: 220 V 240 V
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Broj žarulja: 1
• Snaga žarulje u kompletu: 17 W
• IP šifra: IP20, zaštita od predmeta
većih od 12,5 mm, nema zaštite od
vode
• Klasa zaštite: I – uzemljenje

Datum izdavanja:
2019-04-02
Verzija: 0.370

Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718696162804
• EAN/UPC – kućište: 8718696232040
• Visina: 38,8 cm
• Bruto težina SAP EAN (komad): 0,863
kg
• Masa: 0,863 kg
• Neto težina (komad): 0,560 kg
• Visina SAP (komad): 388,000 mm
• Dužina SAP (komad): 83,000 mm
• Širina SAP (komad): 383,000 mm
• Širina: 8,3 cm
• Dužina: 38,3 cm
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