Mennyezeti lámpa
MAUVE 27 K MENNYEZETI LED,
SQ, 17 W
fehér
LED
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Dekorálja otthonát
fényekkel
A lágy és egyszerű vonalvezetésű Philips myLiving MAUVE LED
mennyezeti lámpa gyengéd, nem tolakodó és meleg fehér fényt
ad, ezért minden helyiséghez remekül illik.
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Kiváló minőségű LED-világítás
• A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.
A nappalijához és hálószobájához tervezve
• Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez
• Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot
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Fénypontok
Energiatakarékos

5 év garancia a LED-rendszerre

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a
hagyományos fényforrásokhoz képest
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít
meg amellett, hogy óvja környezetét.

A lámpára érvényes általános 2 év
garancián felül a Philips 5 év garanciát
nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a
lámpában található LED-modul és a
meghajtó értendő.

Kiváló minőségű LED-világítás

Tökéletes a pihenéshez és a társasági
élethez
A nappali minden otthon szíve – egy
hely, ahol a család összegyűlik és
pihen vagy épp a vendégek
társalognak. Fontos, hogy a nappali és
hálószoba világítása rugalmasan és
egyszerűen alkalmazható legyen az
egyes használatokhoz a nap folyamán.
Különböző fényforrások megfontolt
elhelyezése és azok játékos
felhasználása is segíthet a térérzet
növelésében, hogy a helyiség meleg és
barátságos benyomást keltsen.

A Philips lámpa LED-technológiája a
Philips egyedi fejlesztésű megoldása.
Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt
biztosít, és kiemeli otthona élénk
színeit.

Teremtsen stílusos hangulatot
Ez a lámpa követi az aktuális ízlést,
trendeket és életstílust, gond nélkülT
beleolvad a dekorációba, és
megteremti azt a fénykörnyezetet,
amiről mindig is álmodott.
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