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Ζήστε τη στιγμή με χαρά
Προσθέστε μια ρετρό αίσθηση στο σπίτι σας με αυτό το κλασικό γκριμπεζ φωτιστικό δαπέδου. Εκπέμπει θερμό λευκό φως και μπορείτε να
ρυθμίσετε το ύψος του. Στρέψτε το φως ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε
και απολαύστε ένα καλό βιβλίο στον καναπέ σας.
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Διακόπτης on/off στο καλώδιο
Καμπύλα σχέδια για ιδανική αρμονία
• Διαχρονικά υλικά
Υψηλή ποιότητα φωτισμού και υψηλή απόδοση φωτισμού
• Θερμό λευκό διαχεόμενο φως
• Εξοικονόμηση ενέργειας
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Χαρακτηριστικά
Διακόπτης on/off στο καλώδιο

Θερμό λευκό διαχεόμενο φως

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον διακόπτη, διακριτικά
ενσωματωμένο στο καλώδιο, μπορείτε να
ανάβετε και να σβήνετε εύκολα το φως.

Αυτό το φωτιστικό χρησιμοποιεί την πλέον
πρόσφατη τεχνολογία λαμπτήρων
εξοικονόμησης ενέργειας της Philips για
να σας πλημμυρίσει με θερμό, λευκό,
φυσικό φως, που διαχέεται στο χώρο σας
και συνδυάζει τη λειτουργικότητα με το
σεβασμό προς το περιβάλλον. Το
διαχεόμενο φως είναι ιδανικό για φωτισμό
γενικών χρήσεων.

Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί
περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις
παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να
εξοικονομείτε χρήματα από τους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να
συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Διαχρονικά υλικά
Το μέταλλο και το γυαλί χαρίζουν
ουδέτερο και κομψό στυλ στο σπίτι σας.
Συμπαγή και απλά υλικά που ταιριάζουν
σε κάθε σύγχρονο γούστο.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: γκρι
• Υλικό κατασκευής: μεταλλικό
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες φθορισμού:
Ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στο καλώδιο: Ναι
• Ανακλινόμενη κεφαλή (πάνω-κάτω): Ναι
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Φωτιστικό δαπέδου
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 191 cm
• Μήκος: 25 cm
• Καθαρό βάρος: 3,620 kg
• Πλάτος: 36 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 1.570 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 1.570 lm
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 110 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού:
1570 lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: 230 V
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: A
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A+ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Υποδοχή/κάλυκας: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 23 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 42 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718291439776
• Καθαρό βάρος: 3,620 kg
• Μικτό βάρος: 4,970 kg
• Μήκος: 0,000 mm
• Πλάτος: 0,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915004098001
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