PHILIPS
Accents
Επιτραπέζιο φωτιστικό
CandleLight, σετ των 3
καθαρό
LED
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Φωτίστε τον κόσμο σας με
χρώμα.
Με τον διακοσμητικό και μαγευτικό φωτισμό του κεριού LED, τα Philips
CandleLights δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Τα LED διαχέουν μια
απαλή λάμψη με ένα ελαφρύ τρεμόπαιγμα, αλλά χωρίς τον κίνδυνο της
ανοιχτής φλόγας και του καυτού κεριού. Χαρίστε στο χώρο σας τη μαγεία που
του αξίζει.
Εύκολη χρήση
• Γείρετε το κερί για να το ανάψετε ή να το σβήσετε
• Εύκολη επαναφόρτιση με τον ασύρματο επαγωγικό φορτιστή
• Ελευθερία τοποθέτησης, χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων
Σαν αληθινό κερί, αλλά με ακόμη καλύτερη εμφάνιση
• Εφέ θερμού φωτός κεριού με απαλό τρεμόπαιγμα
• Δροσερά στην αφή, χωρίς γυμνή φλόγα, υγρό κερί ή καπνό
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Κομψή και διαχρονική σχεδίαση
• Αυτά τα φωτιστικά σε σχήμα κεριού είναι κατασκευασμένα από γυαλί υψηλής ποιότητας
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Χαρακτηριστικά
Εύκολη ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση

Ελευθερία τοποθέτησης
Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία, τα
φωτιστικά Philips LED σε σχήμα κεριού
λειτουργούν χωρίς καλώδιο όταν είναι
φορτισμένα. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε
οπουδήποτε: πάνω σε τραπέζι, σε μια
γωνία ή ακόμα και σε ράφι.

Ασφαλής τεχνολογία LED

Εφέ απαλού, θερμού φωτός κεριού
Αυτά τα φωτιστικά Philips σε σχήμα
κεριού είναι δροσερά στην αφή χάρη στην
τεχνολογία LED που διαθέτουν. Μπορείτε
να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα,
χωρίς τον κίνδυνο της γυμνής φλόγας, του
υγρού κεριού ή του καπνού.

Γέρνοντας το κερί LED, μπορείτε να το
ανάψετε και να το σβήσετε. Απρόσμενα
εύκολο και διασκεδαστικό.
Εύκολη επαναφόρτιση

Αυτά τα φωτιστικά σε σχήμα κεριού
παρέχουν εφέ θερμού φωτός κεριού με
απαλό τρεμόπαιγμα. Είναι ιδανικά για να
δημιουργήσετε μια ατμοσφαιρική αίσθηση
στο χώρο σας.

Φορτίστε τα φωτιστικά κεριού LED σε
επαγωγικό φορτιστή.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: καθαρό
• Υλικό κατασκευής: γυαλί
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Περιλαμβάνεται βάση φόρτισης: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Ιδανικό για δημιουργία ατμόσφαιρας: Ναι
• Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια, Καθιστικό και υπνοδωμάτιο
• Στυλ: Expressive
• Τύπος: Επιτραπέζιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 12,5 cm
• Μήκος: 5,5 cm
• Καθαρό βάρος: 0,872 kg
• Πλάτος: 5,5 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Γυαλί υψηλής ποιότητας
Αυτά τα φωτιστικά σε σχήμα κεριού είναι
κατασκευασμένα από γυαλί υψηλής
ποιότητας. Χάρη στο κλασικό τους σχέδιο,
ταιριάζουν υπέροχα σε κάθε χώρο.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
• Χρόνος λειτουργίας: 10,0 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 5
lm
• Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 100 V 240 V, 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Ναι
• Αριθμός λαμπτήρων: 3
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 0.06 W
• Κωδικός IP: IP20, προστασία έναντι
αντικειμένων μεγαλύτερων από 12,5 mm,
καμία προστασία έναντι του νερού
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση

Ημερομηνία έκδοσης:
2019-04-01
Έκδοση: 0.433

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• SAP EAN/UPC - Τεμάχιο:
8711500799005
• EAN/UPC - Κιβώτιο: 8711500799067
• Ύψος: 11,2 cm
• Μικτό βάρος SAP, EAN (τεμάχιο): 1,139
g
• Βάρος: 1,100 kg
• Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,872 g
• Βάρος SAP (τεμάχιο): 112,000 mm
• Μήκος SAP (τεμάχιο): 215,000 mm
• Πλάτος SAP (τεμάχιο): 203,000 mm
• Πλάτος: 20,3 cm
• Μήκος: 21,5 cm
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