PHILIPS
Plafon
WAWEL LED BRANCO
17 W REGULÁVEL
branco
LED
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Iluminação de qualidade
para uma casa acolhedora
O plafon Philips myLiving WAWEL LED vem com LED integrado para
otimizar o fluxo luminoso e a uniformidade. Controle o brilho de acordo
com o seu humor com as funções de memória e regulação gradual.
Efeito de luz
• Distribuição da luz uniforme
Luz LED avançada
• Regulável 2700-6500 K
Economizadora
• Poupa 80% de energia, em comparação com fontes de luz tradicionais
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Destaques
Distribuição da luz uniforme

Poupa 80% da energia

Capacidade de regulação

Economiza até 80% de energia em
comparação com a sua lâmpada
tradicional. Permite a recuperação do
investimento e poupa o seu dinheiro
ano após ano. Por isso, reduza a sua
conta de electricidade e comece a
poupar agora - basta ligar o
interruptor.

Esta lâmpada é regulável. Pode ajustar
a luz para a sua cor preferida; de
branco quente (2700 K) a branco frio
(6500 K).

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: sintético
Funcionalidade extra/acessório incl.
• LEDs integrados: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional, Sala de estar e quarto
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafon
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Altura: 6,6 cm
• Comprimento: 35 cm
• Peso líquido: 0,888 kg
• Largura: 35 cm

Assistência
• Garantia: 5 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 20.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1600 lm
• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 17 W
• Código IP: IP20, proteção contra
objetos com mais de 12,5 mm, sem
proteção contra água
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
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Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696162774
• EAN/UPC – Caixa: 8718696232019
• Altura: 40 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 1,180 kg
• Peso: 1,180 kg
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• Peso líquido (peça): 0,888 kg
• Altura SAP (peça): 400,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 69,000
mm
• Largura SAP (peça): 395,000 mm
• Largura: 6,9 cm
• Comprimento: 39,5 cm

©2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não
fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão
ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável
por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas
neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não
constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em
contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

