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Izrotājiet savas mājas ar
gaismu
Philips myLiving Poligon ir gaumīgs griestu gaismeklis no kontrastējošiem
stikla, kas apstrādāts ar smilšstrūklu, un metāla slāņiem. To ir viegli
uzstādīt. Šis gaismeklis piedod odziņu jūsu interjeram un padara telpu
spožu ar tā silti balto LED apgaismojumu.
Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi
• Enerģijas taupīšana
• Augstas kvalitātes LED apgaismojums
• Silti balta gaisma
• Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim
Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai
• Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un socializētos
• Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru
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Izceltie produkti
Enerģijas taupīšana

Silti balta gaisma

Šī Philips energoefektīvā lampa
ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar
parastajiem gaismas avotiem, palīdzot
ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu
un saglabāt vidi.

Gaismai var būt atšķirīgas krāsu
temperatūras, kas norādītas
mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K).
Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību
rada siltu, omulīgāku apgaismojumu,
bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību
rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu.
Šī Philips lampa izstaro silti baltu
gaismu mājīgai atmosfērai.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

5 gadu garantija LED sistēmai

LED tehnoloģija, kas ietverta šajā
Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts
risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un
sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī
košas krāsas jūsu mājās.

Papildus standarta 2 gadu garantijai
Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED
sistēmai, ietverot šīs lampas LED
moduli un draiveri.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: hroma
• Materiāls: Stikls
Dažādi
• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba
• Stils: Contemporary
• Tips: Griestu lampa
• EyeComfort: Nē

Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums: A+
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 6,9 cm
• Garums: 35 cm
• Neto svars: 3,170 kg
• Platums: 35 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Ideāls apgaismojums, lai relaksētos un
socializētos
Viesistaba ir jebkura mājokļa sirds vieta, kur ģimenes sanāk kopā, lai
atpūstos un viesi - lai socializētos. Jūsu
viesistabas un guļamistabas
apgaismojumam jābūt viegli
pielāgojamam dažādām situācijām
dienas gaitā. Pārdomāts dažādu
gaismas avotu izvietojums un
eksperimenti ar gaismas slāņiem ļauj
radīt telpas sajūtu un piešķirt istabai
siltu un mājīgu noskaņu.
Radiet stilīgu atmosfēru
Šis gaismeklis izstrādāts, vadoties pēc
mūsdienīgas gaumes izjūtas,
tendencēm un dzīvesstiliem, lai
neuzkrītoši iederētos jūsu interjerā un
radītu mājīgu atmosfēru, ko vienmēr
esat vēlējies.
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
• Gaismas avots ekvivalents standarta
spuldzei ar jaudu: 35 W
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 3600 lm
• Spuldzes tehnoloģija: LED, Īpaši zems
spriegums drošībai
• Gaismas krāsa: silti balta
• Elektrotīkla strāva: Amplitūda 220 V–
240 V, 50–60 Hz
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Spuldžu skaits: 9
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5 W
• IP kods: IP 20, aizsardzība pret
priekšmetiem, kas lielāki par 12,5 mm,
nav aizsargāts pret mitrumu

Izlaides datums:
2019-06-13
Versija: 0.384

• Aizsardzības klase: I — iezemēts
Iepakojuma izmēri un svars
• SAP EAN/UPC — vienība:
8718696154663
• EAN/UPC — korpuss: 8718696229187
• Augstums: 40,3 cm
• SAP bruto svars EAN (1 gab.): 3,666
kg
• Svars: 3,666 kg
• Neto svars (1 gab.): 3,170 kg
• SAP augstums (1 gab.): 403,000 mm
• SAP garums (1 gab.): 93,000 mm
• SAP platums (1 gab.): 398,000 mm
• Platums: 9,3 cm
• Garums: 39,8 cm
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