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Decorați-vă casa cu
lumină
Această lustră Philips myLiving Tunnel combină un abajur alb de metal cu
o decorațiune din lemn natural în partea superioară, pentru a conferi un
aspect natural casei tale.
Concepută pentru camera de zi și dormitor
• Perfectă pentru relaxare și socializare
• Creați o atmosferă modernă și primitoare
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Repere
Perfectă pentru relaxare și socializare
Camera de zi este sufletul oricărui
cămin - un loc unde familia se adună
pentru a se relaxa și unde musafirii
socializează. Iluminarea pentru camera
dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să
fie flexibilă și ușor de reglat pentru

diferite tipuri de utilizare pe perioada
zilei. Poziționarea atentă a diferitelor
surse de lumină și jocul cu straturile de
lumină ajută la crearea unui sentiment
de spațiu și oferă camerei o senzație
călduroasă și primitoare.

Creați o atmosferă modernă
Această lampă este concepută pe baza
celor mai recente gusturi, tendințe și
stiluri de viață, pentru a se potrivi fără
efort în decorul dvs. și pentru a defini
ambianța localizată pe care v-ați dorito întotdeauna.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: metal
Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor, Cameră de zi și
dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Pendul
• EyeComfort: Nu
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime maximă: 189,5 cm
• Înălțime minimă: 39,5 cm
• Lungime: 44 cm
• Greutate netă: 2,000 kg
• Lățime: 44 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice
• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: fără bec inclus
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Puterea becului inclus: • Putere maximă a becului de înlocuire:
60 W
• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei
• Clasa de protecție: II - izolație dublă
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696156605
• Înălțime: 40 cm
• Greutate netă SAP EAN (unitate):
4,700 kg
• Greutate: 4,700 kg
• Greutate netă (unitate): 2,000 kg
• Lungime SAP (unitate): 0,000 mm
• Lățime SAP (unitate): 0,000 mm
• Lățime: 50,3 cm
• Lungime: 50,3 cm
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