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Ringan dan santai
Fresco memiliki tampilan bersih dan kontemporer yang mendobrak
anggapan bahwa produk hemat energi biasanya tidak menarik. Dengan
bentuknya yang ramping, indah, menawan, setiap rangkaian produknya
telah didesain sebagai perpaduan sempurna antara bentuk dan fungsi.
Masa pakai jangka panjang
• Sangat tahan lama, 20.000 jam
Cahaya murni alami
• Efek lampu kuning
Kualitas premium
• Bahan premium
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Kelebihan Utama
Sangat tahan lama

mengganti lampu saat menikmati
suasana cahaya yang sempurna di
rumah Anda.

Bahan premium

Efek lampu kuning

Sumber cahaya yang dapat dipercaya.
Lampu Philips LED menawarkan masa
pakai yang sangat panjang, yakni
setidaknya 20.000 jam (setara dengan
20 tahun dengan rata-rata pemakaian
3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/
dimatikan setidaknya 13.000 kali).
Anda tidak perlu merasa khawatir
mengenai pemeliharaan atau

Terbuat dari bahan premium untuk
menjamin kualitas produk.

Terangi rumah Anda dengan efek
lampu kuning yang hangat berkat
inovasi LED terbaru. Philips
memperkenalkan generasi terbaru LED
berdaya tinggi dengan cahaya kuning
yang mencapai suhu warna 2700
Kelvin. Inovasi ini membawa produk
lampu Philips ke tingkat berikutnya,
memungkinkan Anda memadukan
keanggunan dan penciptaan suasana
dengan efisiensi cahaya dan energi.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: aluminium
• Bahan: kaca
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu suspensi
• Kenyamanan Mata: Tidak
Konsumsi daya
• Label Efisiensi Energi: Built in LED
Dimensi & berat produk
• Tinggi maksimal: 150 cm
• Tinggi minimal: 20 cm
• Panjang: 44,4 cm
• Berat bersih: 6,445 kg
• Lebar: 44,4 cm

Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: LED bawaan
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830424948
• EAN/UPC - Kasus: 6947830472734
• Tinggi: 57,3 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 7,755
kg
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• Berat: 7,755 kg
• Berat Bersih: 6,445 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 573,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 158,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 518,000 mm
• Lebar: 15,8 cm
• Panjang: 51,8 cm
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