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Sisusta kotisi valolla
Philips myLiving -sarjan Limba-lattiavalaisimessa on tyylikäs
kermansävyinen kangasvarjostin ja vankka metallivarsi. Koristeellinen
puujalusta korostaa kotisi luonnollisia sävyjä.
Erityisominaisuudet
• Kaapelissa virtakytkin
Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen
• Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
• Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma
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Kohokohdat
Kaapelissa virtakytkin

Valaisimen kiinteää, mutta
huomaamatonta virtapainiketta on
helppo käyttää.

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
Olohuone on jokaisen kodin sydän ja
paikka, jossa perheet kokoontuvat
yhteen, rentoutuvat ja tapaavat
ystäviään. Olohuoneen ja
makuuhuoneen valaistuksen on oltava
joustava ja helppo säätää eri
käyttötarkoitusten mukaan päivän
aikana. Eri valonlähteiden huolellinen
sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen
auttavat luomaan avaruutta ja antavat
huoneelle lämpimän ja kutsuvan
tunnelman.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: tekstiili, metalli
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Johdossa virtakytkin: Kyllä
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone
• Tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Lattiavalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 150 cm
• Pituus: 35 cm
• Nettopaino: 2,200 kg
• Leveys: 35 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: ei
• Kiinteä LED: ei
• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: ei sisällä lamppua
• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Kanta/kupu: E27
• Mukana toimitettavan lampun teho: • Vaihtolampun enimmäisteho: 40 W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696132814
• Korkeus: 34 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 3,370 kg
• Paino: 3,370 kg
• Nettopaino (kpl): 2,200 kg
• SAP-pituus (kpl): 0,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 0,000 mm
• Leveys: 38 cm
• Pituus: 38 cm

Luo tyylikäs tunnelma
Valon suunnittelussa on huomioitu
viimeisimmät trendit, ja se sopii
erinomaisesti sisustukseen ja
täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.
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