PHILIPS
myLiving
Lampu suspensi
40936 Outline
perunggu

40936/02/C0

Suasana antik dengan
cahaya baru.
Terinspirasi dari heritage Anglo, lampu suspensi LED Philips myLiving
Outline berwarna perunggu menambah pesona interior Anda.
Memadukan lengkungan metal berkelas dengan garis ringkas nuansa
kaca silinder, lampu ini dapat disetel dan diredupkan dengan remote
control.
Sesuaikan gaya interior Anda
• Rangkaian terkoordinasi
Hemat energi
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem
Cahaya murni alami
• Efek lampu kuning
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Kelebihan Utama
Rangkaian terkoordinasi

Efek lampu kuning

Rangkaian lengkap desain
terkoordinasi tersedia untuk Anda pilih.

Terangi rumah Anda dengan efek
lampu kuning yang hangat berkat
inovasi LED terbaru. Philips
memperkenalkan generasi terbaru LED
berdaya tinggi dengan cahaya kuning
yang mencapai suhu warna 2700
Kelvin. Inovasi ini membawa produk
lampu Philips ke tingkat berikutnya,
memungkinkan Anda memadukan
keanggunan dan penciptaan suasana
dengan efisiensi cahaya dan energi.

Sumber cahaya LED terintegrasi

Sumber cahaya yang dapat Anda
percaya. Dengan sumber cahaya LED
terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir
tentang merawat atau mengganti
lampu sekaligus mendapatkan suasana
cahaya sempurna di rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: perunggu
• Bahan: logam
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Heritage
• Jenis: Lampu suspensi
• EyeComfort: Y

Dimensi & berat produk
• Tinggi maksimal: 80 cm
• Tinggi minimal: 55 cm
• Panjang: 64,8 cm
• Berat bersih: 8,490 kg
• Lebar: 64,8 cm
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Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
• LED bawaan: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 36 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 36
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830431236
• Tinggi: 51 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 12,700
kg
• Berat: 12,700 kg
• Berat bersih (Bagian): 8,490 kg
• Panjang SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 0,000 mm
• Lebar: 67 cm
• Panjang: 69 cm
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