Lampu lantai
myLiving
Lampu Lantai 36056 Himroo
putih
36056/31/R9

Ringan dan santai
Lampu lantai Himroo Philips myLiving memancarkan kecanggihan
yang elok dengan batang ramping dan bagian kepala yang dapat
diatur untuk rotasi cahaya. Ukurannya yang kompak sangat cocok
untuk penempatan di mana pun.
Mudah digunakan
• Sakelar kaki yang praktis
Hemat energi
• Dirancang untuk penggunaan dengan lampu hemat energi

36056/31/R9

Kelebihan Utama
Sakelar kaki yang praktis
Mudah untuk menyalakan dan
mematikan

Dibuat untuk lampu hemat energi

Lampu Philips hemat energi
dibandingkan lampu tradisional,
membantu Anda menghemat tagihan
listrik dan ramah lingkungan.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: logam

Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Lengan fleksibel: Y
• Tombol nyala/mati pada kabel: Y
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur, Kantor
rumahan & Ruang belajar
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu lantai
• Kenyamanan Mata: Tidak
Konsumsi daya
• Label Efisiensi Energi: no bulb
included
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 142 cm
• Panjang: 22,5 cm
• Berat bersih: 3,300 kg
• Lebar: 22,5 cm
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Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Tidak
• LED bawaan: Tidak
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: lampu tidak disertakan
• Peralatan lampu kompatibel dengan
lampu kelas: A++ hingga E
• Jumlah lampu: 1
• Fitting/kap: E27
• Termasuk lampu Watt: • Lampu pengganti watt maksimum: 15
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
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