PHILIPS
Таванно осветление
MAUVE 40K
СВЕТОДИОДНО
ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА
ТАВАН SQ 17W
бяло
LED лампи
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Украсете дома си със
светлина
Меката и проста форма на стенното осветление и осветлението за таван
Philips myLiving MAUVE LED е фина и ненатрапчива, може да се
монтира във всяка стая, за да създадете изобилие от мека бяла
светлина.
Подходящите светлинни решения
• Пестене на енергия
• Висококачествена LED светлина
• Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери
Специални характеристики
• Подходящи за монтаж на стена и таван
Създадено за вашия хол и спалня
• Идеална за отпускане и социализиране
• Създайте стилна и приветлива атмосфера
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Акценти
Пестене на енергия

5 години гаранция за светодиодна
система

Тази енергоспестяваща лампа Philips
пести енергия в сравнение с
традиционните светлинни източници,
като ви позволява да спестявате пари
от сметките си за електричество и да
дадете своя принос за опазване на
околната среда.

Освен стандартната гаранция от 2
години за тази лампа Philips предлага 5
години гаранция за светодиодната
система, като се имат предвид
светодиодния модул и драйвера в тази
лампа.

Висококачествена LED светлина

Монтиране на стена или таван

LED технологията, вградена в тази
лампа Philips, е уникално разработено
решение от Philips. Включва се
моментално и позволява оптимално
светлоотдаване, подчертавайки
наситени цветове в дома ви.

Монтирайте тази лампа на стената или
тавана – така, както пожелаете.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: синтетика
Разни
• Специално предназначено за:
Функционални
• Стил: Функционални
• Тип: Таванно осветление
• EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта
• Височина: 7,5 cm
• Дължина: 32,2 cm
• Нето тегло: 0,560 kg
• Ширина: 32,2 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години

Идеална за отпускане и социализиране
Холът е сърцето на всеки дом – място,
където семействата се събират, за да
се отпуснат, и където гостите общуват.
Осветлението за хола и спалнята ви
трябва да е гъвкаво и лесно за
регулиране според начина на
използване през целия ден.
Внимателното разполагане на различни
източници на светлина и наслояването
на светлина помага за създаването на
усещане за пространство и придава на
всяко помещение топло и приветливо
усещане.
Създайте стилна атмосфера
Тази лампа е проектирана според найактуалните вкусове, тенденции и стил
на живот, за да се вписва
безпроблемно в интериора ви и да
определя локалната среда, която
винаги сте искали.
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Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 20 000 h
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 2000 lm
• Мрежово захранване: Обхват 220 V –
240 V
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 17 W
• Максимална мощност на лампата за
смяна: 17 W
• IP код: IP20, защита от предмети над
12,5 мм, без защита от вода
• Клас на защита: I – заземено

Дата на издаване:
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Версия: 0.422

Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696162811
• EAN/UPC - Калъф: 8718696232057
• Височина: 38,8 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,863 kg
• Тегло: 0,863 kg
• Нетно тегло: 0,560 kg
• SAP височина (на бройка): 388,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 83,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 383,000 mm
• Ширина: 8,3 cm
• Дължина: 38,3 cm
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