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Ringan dan santai
Tonjolkan rumah Anda dengan lampu dinding dan plafon Philips
myLiving Tigo LED Putih yang serbaguna. Kaca sandblastnya terlindungi
klip logam dengan rapat, menghadirkan cahaya kuning yang tersebar
sehingga memberikan rasa yang teramat nyaman.
Cahaya murni alami
• Efek lampu kuning
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Kelebihan Utama
Efek lampu kuning

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

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: kaca
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu plafon
• Kenyamanan Mata: Tidak
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 40 cm
• Panjang: 40 cm
• Berat bersih: 1,420 kg
• Lebar: 12,7 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Stopkontak: 230 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun

Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
8718696124932
• EAN/UPC - Kasus: 8718696216040
• Tinggi: 48,1 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 2,240
kg
• Berat: 2,240 kg
• Berat bersih (Bagian): 1,420 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 481,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 167,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 473,000 mm
• Lebar: 16,7 cm
• Panjang: 47,3 cm

keanggunan dan penciptaan suasana
dengan efisiensi cahaya dan energi.
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