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Διακοσμήστε το σπίτι σας
με φως
Το φωτιστικό Philips my Living Contemporary είναι μια σειρά από
σποτ με κομψό σχήμα για υψηλής ποιότητας φωτισμό που ταιριάζει με
τα γούστα, τις τάσεις και τον τρόπο ζωής του σήμερα. Το θερμό λευκό
φως από τους λαμπτήρες LED υψηλής ποιότητας είναι ιδανικό για
φωτισμό ανάδειξης.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης
• Εξοικονόμηση ενέργειας
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ
• Η τέλεια δέσμη φωτός για φωτισμό ανάδειξης
Σχεδιασμένο για το οικιακό γραφείο σας
• Για κάθε εσωτερικό χώρο
Σχεδιασμένο για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρά σας
• Θερμό λευκό φως
• Υλικά υψηλής ποιότητας
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Χαρακτηριστικά
Συμβατό με χωνευτούς ρυθμιστές έντασης

Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ

Θερμό λευκό φως

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα αυτού του
φωτιστικού της Philips με έναν χωνευτό
ρυθμιστή έντασης (δεν περιλαμβάνεται)
για να δημιουργήσετε την κατάλληλη
ατμόσφαιρα στο δωμάτιο, να φωτίσετε ένα
χαρακτηριστικό του σπιτιού σας και πολλά
ακόμα.

Κατευθύνετε το φως εκεί που το
χρειάζεστε περισσότερο,
προσαρμόζοντας, περιστρέφοντας ή
ανακλίνοντας την κεφαλή του φωτιστικού.

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που
υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι
λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ
οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.
Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα
θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια
ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια,
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές
φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε
χρήματα από τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ιδανικό για φωτισμό ανάδειξης
Ιδανική δέσμη φωτός για φωτισμό
ανάδειξης. Αυτό το σποτ της Philips
διαθέτει την τέλεια δέσμη φωτός για
φωτισμό ανάδειξης (λαμπτήρας GU10, δεν
συμπεριλαμβάνεται). Με εστιασμένο φως
μπορείτε να τονίσετε κάθε λεπτομέρεια ή
χαρακτηριστικό του εσωτερικού σας
χώρου.
Για κάθε εσωτερικό χώρο
Πλήρως λειτουργικό και ταυτόχρονα
εξαιρετικά κομψό, αυτό το σποτ της
Philips χαρίζει μια διακοσμητική πινελιά
σε κάθε χώρο του σπιτιού.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: λευκό
• Υλικό κατασκευής: μεταλλικό

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Ναι
• Περιλαμβάνονται λαμπτήρες LED: Ναι
• Τοποθέτηση προϊόντος εκτός εμβέλειας
χεριού: Ναι
• Περιστρεφόμενη κεφαλή (δεξιάαριστερά): Ναι

Υλικά υψηλής ποιότητας
Αυτό το φωτιστικό είναι σμιλευμένο σε
μοτίβο στρώσεων από υψηλής ποιότητας
υλικά με ανώτερο φινίρισμα. Αυτό
εξασφαλίζει ένα συμπαγές προϊόν με
μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο θα
αναδεικνύει και θα φωτίζει το σπίτι σας για
πολλά ακόμη χρόνια.
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Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Καθιστικό και
υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Σποτ
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 10,9 cm
• Μήκος: 30,5 cm
• Καθαρό βάρος: 0,895 kg
• Πλάτος: 9,0 cm

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696157480
• Καθαρό βάρος: 0,895 kg
• Μικτό βάρος: 1,050 kg
• Ύψος: 31,500 cm
• Μήκος: 10,200 cm
• Πλάτος: 10,900 cm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915004062902

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 15.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 510 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 255 lm
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 510
lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
• Χρώμα φωτός: 2700K
• Γωνία δέσμης: 36°
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz, 220 240 V
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: A+
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A++ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 2
• Υποδοχή/κάλυκας: GU10
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 7 W
• Κωδικός IP: IP20
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
• Δυνατότητα αντικατάστασης πηγής
φωτός: ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ
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