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Kujundage oma kodu
valgusega
See mänguline Philips myLiving Dyna kohtvalgusti on tänu oma
läbipaistvatele valgetele detailidele väga isikupärane ja oma võimsa
valguse vääriline. Selle aktsentvalgustuseks loodud valgusti LED-id on
võimsad, pööratav kinnitus ja liigutatav valgustpea muudavad valguse
reguleerimise hõlpsaks.
Säästlikud valgustuslahendused
• Energiasääst
• Kvaliteetne LED-tuli
• Pikk tööiga - kuni 15 aastat
• Soe valge valgus
• Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid
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Eriomadused
• Saab paigaldada nii seinale kui ka lakke.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas
Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud
• Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne
• Looge stiilne ja sõbralik õhkkond
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Esiletõstetud tooted
Energiasääst

Pikk tööiga

5-aastane garantii LED-süsteemile

See Philipsi lamp on tavaliste
valgusallikatega võrreldes
energiasäästlikum, et säästaksite nii
elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Valgusallikas, mida võite usaldada.
Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud
LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see
võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg
päevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt
13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambi
vahetamise pärast.

Lisaks selle lambi standardsele 2aastasele garantiile pakub Philips LEDsüsteemile (lambis olev LED-moodul ja
draiver) 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne LED-tuli

Seinale või lakke paigaldamise
võimalus

Soe valge valgus

Selle Philipsi lambi integreeritud LEDtehnoloogia näol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. Ilma
viivituseta süttimine tagab optimaalse
valgusvoo ning teie kodu erksate
värvide esiletõusmise.

Paigaldage see seina- või laelambina,
täpselt nagu ise soovite.
Kohandatav kohtvalgus lambipeas
Lampidel võib olla erinevaid
värvitemperatuure, mille mõõtühikuks
on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga
lambid heidavad sooja õdusamat
valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini
kraadiga lambid heidavad jahedat ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab sooja valget valgust - et
õhkkond oleks hubane.

Suunake valgus just sinna, kuhu
soovite, reguleerides, pöörates või
kallutades valgusti pead.
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Puhkamiseks ja seltskondlikuks
ajaviitmiseks ideaalne
Elutuba on iga kodu süda - koht, kus
pere saab kokku, et puhata ja külalisi
vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa
valgus peab olema hõlpsasti
kohandatav - vastavalt sellele, mis

otstarbeks neid tube päeva jooksul
kasutatakse. Erinevate valgusallikate
hoolikas paigutamine ja valguse eri
kihtidega mängimine aitab tekitada
ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja
sõbraliku meeleolu.

Looge stiilne õhkkond
Selle valgusti loomisel on arvesse
võetud uusimaid eelistusi, trende ja
elustiile. Ikka selleks, et valgusti sobiks
hõlpsasti teie interjööri ja looks koduse
meeleolu – nii nagu olete alati
soovinud.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: sünteetiline
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas:
Jah
• Piiritletud valgusvihud: Jah
• Integreeritud LED: Jah
• Tõmmatav vabastusseade: Jah
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba
• Stiliseerige: Kaasaegne
• Tüüp: Kohtvalgusti
• EyeComfort: Ei
Võimsustarve
• Energiatõhususe märgis: A++
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 11,9 cm
• Pikkus: 9,6 cm
• Kaal pakendita: 0,140 kg
• Laius: 9,6 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Väljalaske kuupäev:
2019-08-05
Versioon: 0.446

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 30 000 tund(i)
• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 31
W
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
270 lm
• Valgusallika tehnoloogia: LED, 230 V
• Valguse värv: soe valge
• Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V,
50 Hz
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 3 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718291488644
• EAN/UPC – karp: 8718291523871
• Kõrgus: 14,8 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 0,197 kg
• Kaal: 0,198 kg
• Netomass (tükk): 0,140 kg
• SAP kõrgus (tükk): 148,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 103,000 mm
• SAP laius (tükk): 103,000 mm
• Laius: 10,3 cm
• Pikkus: 10,3 cm
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