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Dekorálja otthonát
fényekkel
A homokszórt üveg és fém kontrasztos rétegeiből készült, stílusos Philips
myLiving Poligon mennyezeti lámpa egyszerűen felszerelhető. Ez a
lámpa érdekessé teszi a helyiséget, és meleg fehér LED-fénnyel ragyogja
be a teret.
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Kiváló minőségű LED-világítás
• Meleg fehér fény
• A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.
A nappalijához és hálószobájához tervezve
• Tökéletes a pihenéshez és a társasági élethez
• Teremtsen stílusos és barátságos hangulatot
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Fénypontok
Energiatakarékos

Meleg fehér fény

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a
hagyományos fényforrásokhoz képest
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít
meg amellett, hogy óvja környezetét.

A fény különböző színhőmérséklettel
rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a
mértékegysége. Az alacsony Kelvin
értékkel rendelkező lámpák meleg,
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a
magas Kelvin értékkel rendelkezők
hideg fényt sugároznak. Ez a Philips
lámpa meleg, fehér fényt ad az
otthonos hangulat megteremtése
érdekében.

Kiváló minőségű LED-világítás

5 év garancia a LED-rendszerre

A Philips lámpa LED-technológiája a
Philips egyedi fejlesztésű megoldása.
Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt
biztosít, és kiemeli otthona élénk
színeit.
A lámpára érvényes általános 2 év
garancián felül a Philips 5 év garanciát
nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a
lámpában található LED-modul és a
meghajtó értendő.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: króm
• Anyag: üveg
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
• Stílus: Kortárs
• Típus: Mélysugárzó
• EyeComfort: Nem

Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
A termék méretei és tömege
• Magasság: 7,7 cm
• Hosszúság: 26 cm
• Nettó tömeg: 0,890 kg
• Szélesség: 13 cm

Tökéletes a pihenéshez és a társasági
élethez
A nappali minden otthon szíve – egy
hely, ahol a család összegyűlik és
pihen vagy épp a vendégek
társalognak. Fontos, hogy a nappali és
hálószoba világítása rugalmasan és
egyszerűen alkalmazható legyen az
egyes használatokhoz a nap folyamán.
Különböző fényforrások megfontolt
elhelyezése és azok játékos
felhasználása is segíthet a térérzet
növelésében, hogy a helyiség meleg és
barátságos benyomást keltsen.
Teremtsen stílusos hangulatot
Ez a lámpa követi az aktuális ízlést,
trendeket és életstílust, gond nélkülT
beleolvad a dekorációba, és
megteremti azt a fénykörnyezetet,
amiről mindig is álmodott.
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Szerviz
• Jótállás: 5 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 31 W
• A lámpa teljes fényárama: 680 lm
• Fényforrás típusa: LED, 230 V
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Fényforrások száma: 2
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 4.3 W
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem
védett
• Védelmi osztály: I - földelt
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696154670
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696225424
• Magasság: 34,3 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
1,088 kg
• Tömeg: 1,088 kg
• Nettó tömeg (darabonként): 0,890 kg
• SAP magasság (darabonként):
343,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 93,000
mm
• SAP szélesség (darabonként):
168,000 mm
• Szélesség: 9,3 cm
• Hosszúság: 16,8 cm
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