Stropna svetilka
MAUVE 27 K LED STROPNA SQ
17 W
bela
LED
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Okrasite dom s svetilko
Preprosta nežna oblika stropne svetilke LED Philips myLiving
MAUVE je nevpadljiva in diskretna, zato je primerna za vse
prostore, kjer potrebujete obilo tople bele svetlobe.
Varčne svetlobne rešitve
• Varčevanje z energijo
• Visokokakovostna svetloba LED
• Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto
Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
• Idealno za sproščanje in druženje
• Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje
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Značilnosti
Varčevanje z energijo

5-letna garancija za sistem LED

Varčna sijalka Philips v primerjavi s
tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

Poleg standardne 2-letne garancije za
to svetilko Philips nudi tudi 5-letno
garancijo za sistem LED, ki obsega
modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Visokokakovostna svetloba LED

Tehnologija LED v svetilki Philips je
edinstvena Philipsova rešitev.
Omogoča takojšen vklop svetlobe in
optimalno svetilnost, s svetlobo pa
poudarja živahne barve vašega doma.

Idealno za sproščanje in druženje
Dnevna soba je središče vsakega doma
– prostor, kjer se družite z družino in
gostite prijatelje. Svetila za dnevno
sobo in spalnico morajo biti
prilagodljiva in enostavno nastavljiva
za različne načine uporabe skozi dan. S
skrbno postavitvijo različnih svetlobnih
virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko
ustvarite občutek prostornosti ter toplo
in prijetno vzdušje v prostoru.
Ustvarite elegantno vzdušje
Svetilka je zasnovana po najnovejših
trendih in smernicah, zato idealno
dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja
vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Ne
Svetlobne značilnosti
• Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• Slog: Funkcionalno
• Tip: Stropna svetilka
• Udobje oči: Ne
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 7,5 cm
• Dolžina: 32,2 cm
• Neto teža: 0,5 kg
• Širina: 32,2 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
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Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1700
• Barva svetlobe: 2700
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 17
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12 mm, brez zaščite pred
vodo

Datum izdaje: 2022-11-24
Različica: 0.762

• Zaščitni razred: I – ozemljeno
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696162804
• Neto teža: 0,700 kg
• Bruto teža: 0,990 kg
• Višina: 38,400 cm
• Dolžina: 8,400 cm
• Širina: 38,400 cm
• Številka materiala (12NC):
915004575602
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