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Ánh sáng hoàn hảo
Hãy tạo ra một không gian như đang đắm chìm trong tiếng đàn piano ngọt
ngào với đèn bàn LED Philips myLiving Piano. Đèn này cung cấp ánh
sáng đọc thoải mái và sáng sủa, có thể dùng làm đèn chiếu hắt tường
hoặc đèn ngủ. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ sáng của đèn thông qua
bảng điều khiển cảm ứng.
Hiệu ứng ánh sáng
• Ánh sáng trắng mát lạnh
Tuổi thọ dài
• Thời gian sử dụng cực kỳ dài 20.000 giờ
Đèn LED tiên tiến
• Bộ điều chỉnh độ sáng cảm ứng ngay trên sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng
• Tiết kiệm 80% năng lượng, so với nguồn sáng truyền thống
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Những nét chính
Ánh sáng trắng mát lạnh

Bộ điều chỉnh độ sáng cảm ứng ngay
trên sản phẩm
Hoạt động trực quan, chỉ cần chạm vào
bộ điều chỉnh độ sáng và điều chỉnh
ánh sáng để tạo ra môi trường phù hợp
nhất trong phòng bạn.
Tiết kiệm 80% năng lượng

Nguồn LED công suất cao
Thời gian sử dụng cực kỳ dài

Tiết kiệm lên đến 80% năng lượng so
với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn
giảm hóa đơn tiền điện vì vậy hãy bắt
đầu tích lũy tiền tiết kiệm qua các năm
ngay từ bây giờ.
Nguồn sáng bạn có thể tin tưởng. Đèn
LED của Philips có thời gian sử dụng
cực kỳ dài, ít nhất 20.000 giờ (tương
đương 20 năm dựa trên mức sử dụng
trung bình 3 giờ / ngày với số lượt
bật/tắt ít nhất 13.000 lần). Thật thoải
mái khi nghĩ rằng bạn sẽ không phải lo
lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế
đèn mà vẫn có môi trường ánh sáng
hoàn hảo trong căn nhà bạn.

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: đen
• Chất liệu: nhôm
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng
khách và Phòng ngủ
• Phong cách: Hiện đại
• Loại bóng: Đèn bàn
• EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 44 cm
• Chiều dài: 36,5 cm
• Trọng lượng thực: 1,820 kg
• Chiều rộng: 17 cm
Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm

58083/30/66
Thông số kỹ thuật
• Tổng công suất chiếu sáng của phụ
kiện: 600 lm
• Mạng lưới điện: Dải 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Có
• LED: Có
• LED lắp sẵn: Có
• Số bóng đèn: 1
• Công suất bóng đèn đi kèm: 12 W
• Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 12 W
• Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những
vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả
năng chống nước
• Lớp bảo vệ: II - cách điện hai lớp

Ngày phát hành:
2019-06-11
Phiên bản: 0.318

Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Mảnh:
6947830426614
• EAN/UPC - Trường hợp:
6947830473373
• Chiều cao: 54 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh):
2,840 kg
• Khối lượng: 2,840 kg
• Trọng lượng thực (Mảnh): 1,820 kg
• Chiều cao SAP (Mảnh): 540,000 mm
• Chiều dài SAP (Mảnh): 250,000 mm
• Chiều rộng SAP (Mảnh): 250,000 mm
• Chiều rộng: 25 cm
• Chiều dài: 25 cm
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