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Evinizi ışıkla dekore edin
Tabloları aydınlatmak için tasarlanan Philips myLiving Langston duvar
lambası, dengeli ve dağınık ışığıyla en sevdiğiniz eşyalarınıza zarif bir ışık
yansıtır. Enerji verimliliği ve uzun ömürlü performansı lambanın sunduğu
diğer değerli avantajlar arasındadır.
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Dim anahtarıyla ayarlanabilen ışık yoğunluğu
• Philips ampul her zaman birlikte verilir
• Enerji tasarrufu
• Sıcak Beyaz ışık
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Özellikler
Kısılabilir

Enerji tasarrufu

Sıcak Beyaz ışık

Kısma anahtarıyla Philips lambanın ışık
yoğunluğunu ayarlayın (dahil değildir).
Bu sayede ışık, bir özelliği vurgulamak
ve samimi bir akşam yemeğinden
aileniz ve arkadaşlarınızla oturma
odasında geçireceğiniz güzel bir
akşama kadar her tür duruma göre
ortam yaratmak için ideal hale gelir.

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips enerji
tasarruflu lamba ile hem elektrik
faturalarınızı düşürebilir hem de çevre
koruması konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı
renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin
değerine sahip lambalar sıcak, daha
samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin
değerine sahip olan ampuller beyaz,
daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips
lamba samimi bir atmosfer için sıcak
beyaz ışık sunar.

Philips ampul her zaman birlikte verilir

En iyi aydınlatma etkisini elde etmek
için yüksek kaliteli Philips ampuller
birlikte verilir.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: mat krom
• Malzeme: metal
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Kısılabilir: Evet
• Halojen lamba dahildir: Evet
• Çekme emniyeti: Evet

Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Duvar apliği
• EyeComfort: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: D
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Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 7,0 cm
• Uzunluk: 30 cm
• Net ağırlık: 0,270 kg
• Genişlik: 20 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 2.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli):
740 lm
• Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:
370 lm
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 40 W
• Ampul teknolojisi: halojen, 230 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: D
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: C - E
• Ampul sayısı: 2
• Armatür/duy: G9
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 28
W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 28 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

Yayın tarihi: 2019-06-13
Sürüm: 0.450

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718291476399
• EAN/UPC - Muhafaza: 8718291521112
• Yükseklik: 31,3 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,440
kg
• Ağırlık: 0,440 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,270 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 313,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 83,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 181,000 mm
• Genişlik: 8,3 cm
• Uzunluk: 18,1 cm
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