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Cuide de si com uma luz
natural maravilhosa
Mergulhe na luz branca quente, fornecida pelo aplique Philips
myBathroom Seabird. Deixe-se maravilhar pela sua apresentação exata
de cor, enquanto executa as suas rotinas de higiene diárias da manhã ou
da noite.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz LED de alta qualidade
• Vida útil longa até 15 anos
• Luz branca suave
• A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador
Características especiais
• Possibilidade de montagem vertical e horizontal na parede
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Concebido para a sua casa de banho
• IP44, perfeitamente adequado à sua casa de banho
• Tom de pele real com luz de alta qualidade
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Destaques
Luz LED de alta qualidade

Luz branca suave

Vertical e horizontal

A tecnologia LED, integrada nesta
lâmpada Philips, é uma solução
desenvolvida exclusivamente pela
Philips. Com o seu acendimento
instantâneo, permite um fluxo
luminoso ideal e realça as cores vivas
na sua casa.

A luz pode ter diferentes temperaturas
de cor, indicadas em unidades
designadas Kelvins (K). As lâmpadas
com um baixo valor em Kelvins
produzem uma luz suave e mais
acolhedora, enquanto as lâmpadas
com um valor mais alto em Kelvins
produzem uma luz fria e mais
energética. Este candeeiro da Philips
oferece luz branca suave para uma
atmosfera agradável.

Este candeeiro pode ser instalado na
vertical ou na horizontal, exatamente
da forma que desejar.

Vida útil longa

IP44 - seguro para a casa de banho

Garantia de 5 anos para o sistema LED

Uma fonte de luz em que pode confiar.
Os LED integrados, utilizados neste
candeeiro LED da Philips, durarão até
15 000 horas (o equivalente a 15 anos
com base numa utilização média de 3
horas/dia com um número mínimo de
13 000 ciclos de acendimento). É tão
agradável pensar que já não tem de se
preocupar com a manutenção ou
substituição de lâmpadas, enquanto
cria um ambiente de luz perfeito na sua
casa.

Para além da garantia padrão de 2
anos para este candeeiro, a Philips
oferece uma garantia de 5 anos para o
sistema LED, ou seja, para o módulo
LED e o controlador neste candeeiro.

Este candeeiro de casa de banho da
Philips foi especialmente concebido
para ambientes húmidos. Foi
submetido a testes rigorosos para
assegurar a sua resistência à água. A
classificação IP é descrita por dois
números: o primeiro refere-se ao nível
de proteção contra pó, o segundo à
proteção contra água. Este candeeiro
de casa de banho foi concebido com a
classificação IP44: está protegido
contra salpicos de água. Este produto é
mais comum e ideal para utilização em
casas de banho.
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Tom de pele real

Este candeeiro de casa de banho da
Philips reflecte as cores de uma forma
natural e exacta. Exactamente da
mesma forma que o sol.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: cromado
• Material: metal
Diversos
• Concebida especialmente para: Casa
de banho, Sala de estar e quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
• EyeComfort: Sim
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética: A++
Dimensões e peso do produto
• Altura: 30 cm
• Comprimento: 7,0 cm
• Peso líquido: 0,360 kg
• Largura: 3,9 cm

Especificações técnicas
• Vida útil até: 30.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 40 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
500 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED,
Voltagem ultra baixa de segurança
• Cor da luz: branca suave
• Alimentação elétrica: Entre 220 V e
240 V, 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
• Código IP: IP44, proteção contra
objetos com mais de 1 mm, proteção
contra água salpicada
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
Dimensões e peso da embalagem
• SAP EAN/UPC – Peça:
8718696162491
• EAN/UPC – Caixa: 8718696231753
• Altura: 36,2 cm
• Peso bruto EAN SAP (peça): 0,550 kg
• Peso: 0,550 kg
• Peso líquido (peça): 0,360 kg
• Altura SAP (peça): 362,000 mm
• Comprimento SAP (peça): 86,000
mm
• Largura SAP (peça): 121,000 mm
• Largura: 8,6 cm
• Comprimento: 12,1 cm
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