Lubų šviestuvas
„MAUVE“ 27K LED LUBŲ SQ 17
W
balta
LED
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Dekoruokite namus
šviesa
Šis švelnios ir paprastos formos „Philips myLiving MAUVE“ lubinis
šviesos diodų šviestuvas yra subtilus ir nekrinta į akis. Jis tinka bet
kuriam kambariui, sukurdamas šiltai baltos šviesos srautą.
Tvarūs šviesos sprendimai
• Energijos taupymas
• Aukštos kokybės LED šviestuvas
• LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m.
garantiją
Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam
• Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
• Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą
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Ypatybės
Energijos taupymas

5 m. garantija LED sistemai

Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė,
palyginti su tradicinėmis lemputėmis,
taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už
elektros energiją bus mažesnės ir
prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Be standartinės 2 m. garantijos, kuri
suteikiama šiai lempai,
„Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED
sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui
ir pagrindiniam įrenginiui.

Aukštos kokybės LED šviestuvas

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek
bendraujant
Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai
vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir
bendrauja su svečiais. Svetainės ir
miegamojo kambario apšvietimas turi
būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų
galima pritaikyti skirtingiems
poreikiams per visą dieną. Atidžiai
priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi
sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir
suteikia kambariui šilumos bei
jaukumo.

Šioje „Philips“ lemputėje panaudota
LED technologija yra unikalus
„Philips“ sprendimas – įjungus ji
akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir
atskleidžia jūsų namuose ryškias
spalvas.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Lubų šviestuvas
• EyeComfort: Ne

Sukurkite stilingą atmosferą
Šiame šviestuve dera modernumas ir
naujausios tendencijos, todėl jis be
vargo prisitaikys prie jūsų interjero bei
sukurs jaukią aplinką.
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Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 7,5 cm
• Ilgis: 32,2 cm
• Grynas svoris: 0,5 kg
• Plotis: 32,2 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai

Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8718696162804
• Grynas svoris: 0,700 kg
• Grynasis svoris: 0,990 kg
• Aukštis: 38,400 cm
• Ilgis: 8,400 cm
• Plotis: 38,400 cm
• Medžiagos numeris (12NC):
915004575602

Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 1700
• Šviesos spalva: 2700
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 17
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12 mm, neapsaugota
nuo vandens
• Apsaugos klasė: I - įžeminta
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