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Sisusta kotisi valolla
Klassisesti muotoiltu vintage-valaisin kruunaa tyylikkään kodin. Philips
myLiving Durham -riippuvalaisimessa on musta ulkopinta ja kuparinen
sisäpinta. Ajaton muotoilu sopii sekä moderniin että retrotyyliseen
sisustukseen.
Erityisominaisuudet
• Ei sisällä lamppua
Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen
• Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
• Laadukkaat materiaalit
• Luo tyylikäs ja persoonallinen tunnelma
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Kohokohdat
Ei sisällä lamppua
Valaisimen mukana ei ole lamppua,
joten voit valita huoneeseen ja omaan
makuusi sopivan tehoisen lampun.
Philipsin LED-lamput takaavat
korkealaatuisen ja pitkäkestoisen
valovirran.
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.

Laadukkaat materiaalit
Valaisimen muotoilussa on käytetty
laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja
ja sen pintaviimeistely on
ensiluokkainen. Tuote on siis
vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee
kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien
kuluttuakin.
Luo tyylikäs tunnelma
Tämä valaisin on uusi tulkinta
ajattomasta klassikosta. Lampun
klassinen muotoilu on hienostunut
sekoitus vanhaa ja uutta. Tyylikäs
lamppu sopii erinomaisesti niin
moderniin kuin retrohenkiseenkin
sisustukseen ja luo huoneeseen
viihtyisän tunnelman.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: musta
• Materiaali: metalli
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone
• Tyyli: Perinteikäs
• Tyyppi: Riippuvalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Enimmäiskorkeus: 178 cm
• Vähimmäiskorkeus: 25 cm
• Pituus: 39,5 cm
• Nettopaino: 1,200 kg
• Leveys: 39,5 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: I - maadoitettu
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Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696132883
• Korkeus: 43 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 2,220 kg
• Paino: 2,220 kg

Julkaisupäivä: 2019-05-23
Versio: 0.383

• Nettopaino (kpl): 1,200 kg
• SAP-pituus (kpl): 0,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 0,000 mm
• Leveys: 22,9 cm
• Pituus: 42,9 cm
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