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Okrasite dom s svetilko
Stenska svetilka Philips myLiving Langston, ki je narejena za osvetljevanje
slik, se elegantno upogiba nad vašimi najljubšimi predmeti z enakomerno
in razpršeno svetlobo. Njeni prednosti sta tudi energijska učinkovitost in
dolgotrajno delovanje.
Varčne svetlobne rešitve
• Nastavljiva intenzivnost svetlobe z zatemnilnim stikalom
• Vedno je priložena sijalka Philips
• Varčevanje z energijo
• Topla bela svetloba
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Značilnosti
Možnost zatemnitve

Varčevanje z energijo

Topla bela svetloba

Intenzivnost svetlobe svetilke Philips
nastavite z zatemnilnim stikalom (ni
priloženo). Zato je idealna za
poudarjanje posameznih elementov ali
ustvarjanje popolnega razpoloženja ob
vsakršni priložnosti – za intimno
večerjo v dvoje ali za druženje s
sorodniki in prijatelji v dnevni sobi.

Varčna sijalka Philips v primerjavi s
tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo. Ta
svetilka Philips oddaja toplo belo
svetlobo za prijetno vzdušje.

Vedno je priložena sijalka Philips

V paketu so tudi visokokakovostne
sijalke Philips, ki zagotavljajo najboljšo
osvetlitev.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: mat krom
• Material: kovina
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Možnost zatemnitve: Da
• Halogenske sijalke so priložene: Da
• Sprostitev ob potegu: Da

Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• Slog: Sodobno
• Tip: Stenska svetilka
• Udobje oči: Ne
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost: D
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Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 7,0 cm
• Dolžina: 30 cm
• Neto teža: 0,270 kg
• Širina: 20 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 2.000 h
• Skupna svetilnost v lumnih (skrito):
740 lm
• Priložena sijalka s svetilnostjo v
lumnih: 370 lm
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 40 W
• Tehnologija sijalke: halogensko, 230
V
• Barva svetlobe: topla bela
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Ne
• Vgrajen LED: Ne
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: D
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
C do E
• Število sijalk: 2
• Pritrditev/vznožek: G9
• Moč priložene sijalke: 28 W
• Največja moč nadomestne sijalke: 28
W
• Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti,
večjimi od 12,5 mm, brez zaščite pred
vodo
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Datum izdaje: 2019-08-20
Različica: 0.475

Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718291476399
• EAN/UPC – ohišje: 8718291521112
• Višina: 31,3 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 0,440 kg
• Teža: 0,440 kg
• Neto teža (kos): 0,270 kg
• Višina SAP (kos): 313,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 83,000 mm
• Širina SAP (kos): 181,000 mm
• Širina: 8,3 cm
• Dolžina: 18,1 cm
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