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Ustvarite pravo svetlobo
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Dnevno sobo obogatite z osupljivimi učinki. Viseča svetilka bo
poskrbela za pridih moderne igrivosti, tudi kadar ni vklopljena.
Zasnovano za dnevno sobo in spalnico
• Idealno za sproščanje in druženje
• Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje
• Visokokakovostni materiali
• Ustvarite čudovite svetlobne učinke
• Enostavno sestavljanje
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Značilnosti
Idealno za sproščanje in druženje
Dnevna soba je središče vsakega doma
– prostor, kjer se družite z družino in
gostite prijatelje. Svetila za dnevno
sobo in spalnico morajo biti
prilagodljiva in enostavno nastavljiva
za različne načine uporabe skozi dan. S
skrbno postavitvijo različnih svetlobnih
virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko
ustvarite občutek prostornosti ter toplo
in prijetno vzdušje v prostoru.

Visokokakovostni materiali
Svetilka je oblikovana iz več plasti
vzorcev, izdelanih iz kakovostnih
materialov čudovitega videza. To je
kakovosten izdelek z dolgotrajno
življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom
še veliko let.
Čudoviti svetlobni učinki

Ustvarite elegantno vzdušje
Svetilka je zasnovana po najnovejših
trendih in smernicah, zato idealno
dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja
vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.
Oblika svetilke ustvarja čudovite
svetlobne učinke, ki zvečer poskrbijo za
pravo vzdušje v dnevni sobi. Zanimivo
prepletanje svetlobe in senc pri
vklopljeni svetilki povsem spremeni
videz prostora.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: tkanina
Razno
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• Slog: Sodobno
• Tip: Viseča svetilka
• Udobje oči: Ne
Dimenzije in teža izdelka
• Najvišja višina: 185,5 cm
• Najnižja višina: 35,5 cm
• Dolžina: 57,2 cm
• Neto teža: 0,580 kg
• Širina: 45,5 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 0 h
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: • Tehnologija sijalke: Ni na voljo
• Barva svetlobe: Ni na voljo
• Omrežno napajanje: 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Ne
• Vgrajen LED: Ne
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: sijalka ni priložena
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
A++ do E
• Število sijalk: 1
• Pritrditev/vznožek: E27
• Moč priložene sijalke: • Največja moč nadomestne sijalke: 60
W
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
• Zamenljiv svetlobni vir: Da

Enostavno sestavljanje
Kompaktne, modularne sestavne dele
lahko hitro sestavite, svetilka pa je
enostavna za prevažanje, prenašanje in
namestitev.
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Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Posebej zasnovano za: Dnevna soba
in spalnica
• EAN/UPC – izdelek: 8718696156599
• Garancija: 2 leti
• Neto teža: 0,580 kg
• Material: tkanina
• Slog: Sodobno
• Bruto teža: 2,100 kg
• Tip: Viseča svetilka
• Višina: 419,000 mm
• Življenjska doba do: 0 h
• Udobje oči: Ne
• Dolžina: 106,000 mm
• Najvišja višina: 185,5 cm
• Širina: 641,000 mm
• Najnižja višina: 35,5 cm
• Številka materiala (12NC):
915005311501
• Dolžina: 57,2 cm

• Neto teža: 0,580 kg
• Širina: 45,5 cm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: • Tehnologija sijalke: Ni na voljo
• Barva svetlobe: Ni na voljo
• Omrežno napajanje: 50–60 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Ne
• Vgrajen LED: Ne
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: sijalka ni priložena
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
A++ do E
• Število sijalk: 1
• Pritrditev/vznožek: E27
• Moč priložene sijalke: • Največja moč nadomestne sijalke: 60
W
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
• Zamenljiv svetlobni vir: Da
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