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Διακοσμήστε το σπίτι σας
με φως
Κάντε το σπίτι σας να λάμπει με αυτό το φωτεινό κρεμαστό φωτιστικό
Philips myLiving Coda. Η κεφαλή του που αποτελείται από δύο
στρώματα από μέταλλο και γυαλί δημιουργούν ένα εφέ έντονου
φωτισμού. Η ένταση του φωτός μπορεί να ρυθμιστεί για να ταιριάζει με
κάθε περίσταση.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης
• Περιλαμβάνεται πάντα λαμπτήρας Philips
• Θερμό λευκό φως
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Το ύψος αυτού του κρεμαστού φωτιστικού προσαρμόζεται εύκολα
Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας
• Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με φίλους
• Δημιουργήσετε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα
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Χαρακτηριστικά
Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης

Θερμό λευκό φως

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα αυτού του
φωτιστικού της Philips με έναν χωνευτό
ρυθμιστή έντασης (δεν περιλαμβάνεται)
για να δημιουργήσετε την κατάλληλη
ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, να φωτίσετε ένα
χαρακτηριστικό του σπιτιού σας και πολλά
ακόμα.

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που
υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι
λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ
οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.
Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα
θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια
ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Περιλαμβάνεται πάντα λαμπτήρας Philips

Προσαρμόσιμο ύψος
Αυτό το κρεμαστό φωτιστικό Philips
συνοδεύεται από μακριά καλώδια, για
απόλυτη ευελιξία κατά την εγκατάσταση,
αλλά και μετά. Εσείς απλώς επιλέξτε το
ιδανικό ύψος που ταιριάζει ανάλογα με τις
ανάγκες σας.
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται
λαμπτήρες Philips κορυφαίας ποιότητας
για την επίτευξη του βέλτιστου εφέ
φωτισμού.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: χρώμιο
• Υλικό κατασκευής: γυαλί
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Προσαρμόσιμο ύψος: Ναι
• Με ρύθμιση έντασης: Ναι
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες αλογόνου:
Ναι

Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Expressive
• Τύπος: Κρεμαστό φως
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Μέγιστο ύψος: 180 cm
• Ελάχιστο ύψος: 29 cm
• Μήκος: 62 cm
• Καθαρό βάρος: 4,300 kg
• Πλάτος: 62 cm

Ιδανικό για χαλάρωση και παρέα με
φίλους
Το σαλόνι είναι η καρδιά οποιουδήποτε
σπιτιού - ένας χώρος όπου μαζεύονται οι
οικογένειες για να χαλαρώσουν και οι
επισκέπτες να κοινωνικοποιηθούν. Ο
φωτισμός για το σαλόνι και το
υπνοδωμάτιο πρέπει να είναι ευέλικτος και
να προσαρμόζεται εύκολα στις
διαφορετικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια
της ημέρας. Η προσεκτική τοποθέτηση
διαφόρων πηγών φωτός και το
παιχνίδισμα με τα επίπεδα φωτισμού
βοηθά να δημιουργηθεί η αίσθηση του
χώρου και να έχει το δωμάτιο μια ζεστή και
φιλόξενη αίσθηση.
Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα
Αυτό το φωτιστικό είναι σχεδιασμένο
σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις, το στυλ
και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, για να
ενσωματώνεται εύκολα στη διακόσμησή
σας και να δημιουργεί την ατμόσφαιρα
που θέλατε πάντα στον χώρο σας.

36268/11/E0
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 2.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 2.960 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 370 lm
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 40 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού:
2960 lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: 230 V
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: D
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: C έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 8
• Υποδοχή/κάλυκας: G9
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 28 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 28 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-10-28
Έκδοση: 0.502

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696132845
• Καθαρό βάρος: 4,300 kg
• Μικτό βάρος: 5,230 kg
• Μήκος: 0,000 mm
• Πλάτος: 0,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915005218101
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