Spot luminos
myLiving
PAISLEY
aluminiu
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Trăiește cu bucurie
momentul
Această gamă my Living Contemporary de la Philips este o gamă
de spoturi cu siluete elegante și lumină de înaltă calitate care se
potrivește gusturilor, tendințelor și stilurilor de viață de astăzi.
Caracteristici speciale
• Spot reglabil
• Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent
Proiectată pentru biroul dvs. de acasă
• Pentru orice cameră din casa dvs.
• Forme naturale și care pot fi recunoscute
Concepută pentru camera de zi și dormitor
• Materiale de calitate înaltă
Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească
• Montare ușoară ClickFix
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Repere
Spot reglabil

Direcționați lumina în zona dorită prin
simpla rotire sau înclinare a spotului.
Perfect pentru iluminatul de
evidențiere
Fascicul luminos perfect pentru
iluminare de accentuare. Acest spot
luminos Philips dispune de un fascicul
luminos perfect pentru o lumină de
accentuare (becul GU10 nu este inclus).
Cu acesta poți scoate în evidență orice
detaliu sau articol din locuința ta.

Pentru orice cameră din casa dvs.
Complet funcțional și, în același timp,
foarte elegant, acest spot luminos
Philips va aduce o notă decorativă
camerelor din casa dvs.
Forme naturale și care pot fi
recunoscute
Tranzițiile fine și liniile curbate definesc
aspectul fără vârstă al spoturilor
myLiving de la Philips. Practice și
elegante, spoturile myLiving sunt
neagresive și se integrează perfect întrun interior contemporan.
Materiale de calitate înaltă
Această lampă este sculptată din
modele stratificate cu materiale de
înaltă calitate și cu finisaje superioare.
Acestea asigură un produs rezistent și
durabil, care îți va îmbunătăți locuința
pentru mulți ani de acum înainte.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: aluminiu
• Material: metal
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Spot reglabil: Da
• Montare click!FIX: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor
• Stil: Modern
• Tip: Spot luminos
• EyeComfort: Nu
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 9,2 cm
• Lungime: 44,3 cm
• Greutate netă: 1,025 kg
• Lățime: 11,8 cm

Service
• Garanție: 2 ani
Specificații tehnice
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: No bulb included
• Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Nu
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: fără bec inclus
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
• Număr de becuri: 3
• Soclu/fasung: GU10
• Puterea becului inclus: • Putere maximă a becului de înlocuire:
5.5 W
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: I - împământat
• Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Montare ușoară ClickFix

Instalați spotul luminos cu ușurință și
fără ajutor. Datorită ClickFix, nu este
nevoie de încă o pereche de mâini. Pur
și simplu montați suportul pe plafon,
conectați firele, apoi fixați lampa cu o
singură mișcare.
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Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696164693
• Greutate netă: 1,025 kg
• Greutate brută: 1,319 kg
• Înălțime: 117,000 mm

• Lungime: 115,000 mm
• Lățime: 490,000 mm
• Număr material (12NC):
915005529801
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