PHILIPS
myLiving
Lampu plafon
36898 Treasure
emas
LED

36898/10/C5

Tonjolkan keanggunan
Anda
Tambahkan sentuhan kemewahan dan kecerahan ke rumah Anda
dengan lampu plafon Philips myLiving Treasure LED dalam kap lampu
kaca emas dan kristal kaca potongan premium. Rasakan efek kuning atau
cool daylight hanya dengan sekali sentuhan.
Canggih
• Teknologi VariLume internal untuk pengaturan penerangan mudah
Sesuaikan gaya interior Anda
• Rangkaian terkoordinasi
Efek cahaya
• Beberapa sumber cahaya

36898/10/C5
Kualitas premium
• Bahan premium

36898/10/C5

Kelebihan Utama
Teknologi VariLume

Rangkaian terkoordinasi

Pengontrol elektronik canggih, untuk
berbagai tingkat pencahayaan dengan sekali menekan sakelar biasa

Rangkaian lengkap desain
terkoordinasi tersedia untuk Anda pilih.

Beberapa sumber cahaya
Bahan premium

Terbuat dari bahan premium untuk
menjamin kualitas produk.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: emas
• Bahan: kaca
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Historis
• Jenis: Lampu plafon
• EyeComfort: Y
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 25,6 cm
• Panjang: 40 cm
• Berat bersih: 4,600 kg
• Lebar: 40 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
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Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 36 W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditanahkan
Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830430895
• Tinggi: 45 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 7,500
kg
• Berat: 7,500 kg
• Berat bersih (Bagian): 4,600 kg
• Panjang SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar: 47,5 cm
• Panjang: 47,5 cm
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