PHILIPS
Lampa sufitowa
MAUVE 40K LED
CEILING SQ 17 W
biały
LED
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Pomaluj swój dom
światłem
Prosty, stonowany kształt lampy ściennej i sufitowej LED Philips myLiving
MAUVE jest subtelny i dyskretny, dzięki czemu pasuje do każdego
pomieszczenia, gdzie tworzy krąg ciepłego, białego światła.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED
Wyjątkowość oprawy
• Możliwość montażu na ścianach i sufitach
Do zastosowania w salonie i sypialni
• Doskonałe światło do relaksu i podejmowania gości
• Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju
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Zalety
Oszczędność energii

5 lat gwarancji na system LED

Niższe zużycie energii niż niż
tradycyjne źródła światła pozwala na
zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Oprócz standardowej 2-letniej
gwarancji na tę lampę firma Philips
oferuje 5-letnią gwarancję na system
LED, czyli moduł i sterownik LED
zastosowany w lampie.

Oświetlenie LED wysokiej jakości
Montaż na ścianie i suficie

Doskonałe światło do relaksu i
podejmowania gości
Salon jest sercem każdego domu – to
miejsce przeznaczone do rodzinnych
spotkań, odpoczynku i podejmowania
gości. Oświetlenie w salonie i w
sypialni powinno dawać dużą swobodę
i możliwość dostosowania do potrzeb
użytkowników, dzięki czemu będzie
mogło sprostać ich wymaganiom w
ciągu całego dnia. Przemyślane
rozmieszczenie różnych typów
oświetlenia i umiejętna zabawa
światłem mogą nie tylko pomóc w
stworzeniu wrażenia ciepła i
otwartości, ale też sprawić, że
pomieszczenie wyda się bardziej
przestronne.
Tworzenie wytwornego nastroju
Ta lampa została stworzona w oparciu
o nowoczesne poczucie smaku, trendy
i style życia. Doskonale wtapia się w
wystrój wnętrza i pozwala stworzyć
wymarzony, niepowtarzalny nastrój.

Wykorzystana technologia LED to
wyjątkowe rozwiązanie opracowane
przez firmę Philips. Dzięki
natychmiastowemu włączaniu się
światła, zapewnia wptymalną
wydajnoścć oraz w pełni podkreśla i
ożywia kolory w Twoim domu.

Tę lampę można zamontować na
ścianie lub na suficie – w zależności od
potrzeb.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: syntetyk
Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
• Styl: Funkcjonalność
• Typ: Lampa sufitowa
• EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 7,5 cm
• Długość: 32,2 cm
• Waga netto: 0,560 kg
• Szerokość: 32,2 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
20 000 h
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 2000 lm
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Źródło światła w zestawie: 17 W
• Kod IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak
ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: I – uziemienie

Data wydania:
2020-02-23
Wersja: 0.484

Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696162811
• Waga netto: 0,560 kg
• Waga brutto: 0,863 kg
• Wysokość: 388,000 mm
• Długość: 83,000 mm
• Szerokość: 383,000 mm
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696162811
• Numer seryjny (12NC): 915004575603
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696232057
• Wysokość: 38,8 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,863
kg
• Waga: 0,863 kg
• Waga netto: 0,560 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 388,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 83,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 383,000 mm
• Szerokość: 8,3 cm
• Długość: 38,3 cm
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