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Anı zevkle yaşayın
Evinize bu klasik siyah lambader ile retro bir hava kazandırın. Sıcak beyaz
ışık yayar ve boyu ayarlanabilir. Işığı istediğiniz yöne yansıtın ve elinize iyi
bir kitap alıp koltuğunuza kurulun.
Özel nitelikler
• Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi
Mükemmel uyum için kıvrımlı şekiller
• Zamanın ötesinde malzemeler
Yüksek ışık kalitesi ve güçlü ışık çıkışı
• Dağınık sıcak beyaz ışık
• Enerji tasarrufu
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Özellikler
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi

Kablonun üzerine dikkat çekmeyen bir
biçimde yerleştirilen anahtar ile
lambayı kolayca açıp kapatabilirsiniz.
Zamanın ötesinde malzemeler
Metal ve camın kullanılması evinize
nötr ve şık bir görünüm kazandırır.
Dayanıklı ve basit malzemeler tüm
çağdaş beyinlere hitap eder.

Dağınık sıcak beyaz ışık

Enerji tasarrufu

Bu lamba, Philips'in yeni enerji
tasarruflu lamba teknolojisini
kullanarak bol miktarda doğal sıcak
beyaz ışık yayar. Dağınık ışık, odanızı
sıcak beyaz ışıkla aydınlatırken
işlevsellikle çevre dostu yaklaşımı bir
araya getirir. Dağınık ışık genel
aydınlatma için mükemmeldir.

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips
lambayla hem elektrik faturalarınızı
düşürebilir hem de çevre koruması
konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: siyah
• Malzeme: metal
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Floresan lamba dahildir: Evet
• Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
• Eğilebilen başlık (yukarı-aşağı): Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Lambader
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: A
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 191 cm
• Uzunluk: 25 cm
• Net ağırlık: 3,620 kg
• Genişlik: 36 cm

Servis
• Garanti: 2 yıl
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Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 10.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı (gizli):
1.570 lm
• Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:
1.570 lm
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 110 W
• Ampul teknolojisi: flüoresan, 230 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: A
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+ - E
• Ampul sayısı: 1
• Armatür/duy: E27

Yayın tarihi: 2019-10-06
Sürüm: 0.568

• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 23
W
• Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 42 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718291439752
• Yükseklik: 115,1 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 4,970 kg
• Ağırlık: 4,970 kg
• Net Ağırlık (Parça): 3,620 kg
• SAP Uzunluk (Parça): 0,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 0,000 mm
• Genişlik: 24,8 cm
• Uzunluk: 28,8 cm
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