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Dekorer hjemmet ditt med
lys
Philips myLiving Poligon er en stilig taklampe laget av kontrasterende lag
med sandblåst glass og metall. Den er enkel å montere. Dette lyset gjør
interiøret ditt mer interessant og lyser opp hjemmet med varmt, hvitt
LED-lys.
Bærekraftige belysningsløsninger
• Energibesparende
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Varmhvitt lys
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren
Designet for stuen og soverommet ditt
• Perfekt for å slappe av og omgås andre
• Skap en stilig og innbydende atmosfære
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Høydepunkter
Energibesparende

Varmhvitt lys

Sammenlignet med tradisjonelle
lyskilder sparer den energibesparende
lampen fra Philips energi, noe som
hjelper deg med å spare penger på
strømregningene og gjøre din del for
miljøet.

Lys kan ha forskjellige
fargetemperaturer som angis i kelvin
(K). Lamper med en lav kelvin-verdi
produserer et varmt, koselig lys, mens
de med høyere kelvin-verdier
produserer et kjølig, mer oppkvikkende
lys. Denne Philips-lampen gir et varmt,
hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Fem års garanti på LED-systemet

Teknologien som er i denne lyskilden
er en unikt utviklet løsning fra Philips.
Den slås på med det samme, gir
optimalt lys og får frem fargene i
hjemmet ditt.

I tillegg til standardgarantien på to år
på denne lampen gir Philips fem års
garanti på LED-systemet, altså LEDmodulen og driveren i denne lampen.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: krom
• Materiale: glass
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Integrert LED: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Stue og
soverom
• Stil: Moderne
• Type: Taklampe
• EyeComfort: Nei

Strømforbruk
• Energieffektivitetsmerke: Built in LED
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 7,7 cm
• Lengde: 24 cm
• Nettovekt: 1,450 kg
• Bredde: 24 cm
Service
• Garanti: Fem år

Perfekt for å slappe av og omgås
andre
Stuen er sentrum i hjemmet – et sted
der familien samles og slapper av.
Belysningen i stuen og soverommet må
være fleksibel og enkel å justere alt
etter de skiftende behovene i løpet av
en dag. Gjennomtenkt plassering av
ulike lyskilder og lek med lyslag er med
på å skape en følelse av plass og gir
rommet et varmt og innbydende preg.
Skap en stilig atmosfære
Denne lampen er designet med
utgangspunkt i de seneste trender og
levemåter for enkelt å kunne passe
sammen med innredningen din, og
gjenspeile den atmosfæren du alltid
har ønsket deg.
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Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 15 000 time(r)
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 31 W
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 1360
lm
• Lyskildeteknologi: LED, 230 V
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Ja
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
Innebygd LED-lyskilde
• Antall lyspærer: 4
• Lyspære følger med: 4.3 W
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot
gjenstander som er større enn
12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
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Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8718696154687
• Nettovekt: 1,450 kg
• Bruttovekt: 1,764 kg
• Høyde: 303,000 mm
• Lengde: 93,000 mm
• Bredde: 298,000 mm
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696154687
• Materialnummer (12NC):
915005308001
• EAN/UPC – boks: 8718696229194
• Høyde: 30,3 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 1,764 kg
• Vekt: 1,764 kg
• Nettovekt: 1,450 kg
• SAP-høyde (del): 303,000 mm
• SAP-lengde (del): 93,000 mm
• SAP-bredde (del): 298,000 mm
• Bredde: 9,3 cm
• Lengde: 29,8 cm
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