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myLiving
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branco
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Viva o momento com
alegria
Esta gama Philips myLiving Contemporary é uma gama de focos
com silhuetas elegantes e uma luz de alta qualidade que
corresponde às preferências, tendências e estilos de vida actuais.
Características especiais
• Cabeça do foco ajustável
• O feixe de luz perfeito para iluminação de realce
Concebido para o seu escritório em casa
• Para qualquer divisão no interior
• Formas naturais e reconhecíveis
Desenhado para a sua sala de estar e quarto
• Materiais de alta qualidade
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Destaques
Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais
necessária; basta ajustar, rodar ou
inclinar a cabeça do foco da lâmpada.
Perfeito para iluminação de
acentuação
O feixe de luz perfeito para iluminação
de realce. Este foco da Philips tem o
feixe de luz perfeito para iluminação
de realce (lâmpada GU10 não incluída).
Com a luz focada, pode realçar um
detalhe ou uma característica da sua
decoração interior.

Para qualquer divisão no interior
Totalmente funcional e, em
simultâneo, muito elegante, este foco
da Philips dará um toque decorativo a
qualquer divisão da sua casa.
Formas naturais e reconhecíveis
Transições suaves e linhas curvas
definem a aparência intemporal da
gama myLiving da Philips. Práticos e
elegantes, os focos myLiving são
discretos e integram-se na perfeição
em qualquer decoração de interiores
contemporânea.
Materiais de alta qualidade
Este candeeiro é esculpido com
padrões por camadas de materiais de
alta qualidade com acabamento
superior. Desta forma, é garantindo um
produto sólido e de longa duração que
irá melhorar a sua casa por muitos
anos.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Sim
• Montagem click!FIX: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
• Estilo: Moderno
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
• EyeComfort: Não
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): no bulb included

Dimensões e peso do produto
• Altura: 9,2 cm
• Comprimento: 44,3 cm
• Peso líquido: 1,025 kg
• Largura: 11,8 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
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Especificações técnicas
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
No bulb included
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Não
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: sem lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A++ a E
• Número de lâmpadas: 3
• Encaixe/casquilho: GU10
• Potência da lâmpada incluída: • Potência máxima da lâmpada de
substituição: 5.5 W
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• Código IP: IP20
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
• Fonte de luz substituível: Sim
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696164709
• Peso líquido: 1,025 kg
• Peso bruto: 1,319 kg
• Altura: 117,000 mm
• Comprimento: 115,000 mm
• Largura: 490,000 mm
• Número de material (12NC):
915005529901
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