
Elage rõõmsalt hetkes
Philipsi tootesarja my Living Contemporary kollektsioon hõlmab

elegantse siluetiga kvaliteetseid kohtvalgusteid, mis sobivad

tänapäevaste eelistuste, suundumuste ja elustiilidega.

Eriomadused

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas

• Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks

Teie kodukontori jaoks loodud

• Ükskõik millisesse tuppa

• Loomulikud ja äratuntavad vormid

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

• Kvaliteetsed materjalid

Kohtvalgusti

myLiving

PAISLEY

valge
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Esiletõstetud tooted
Kohandatav kohtvalgus lambipeas

Suunake valgus just sinna, kuhu
soovite, reguleerides, pöörates või
kallutades valgusti pead.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks
Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse
andmiseks. Sellel Philipsi kohtvalgustil
on täiuslik valgusvihk
aktsentvalgustuse andmiseks (GU10
lamp ei ole komplektis). Täisvalgusega
saate rõhutada ruumi ükskõik millist
detaili või eripära.

Ükskõik millisesse tuppa
Läbinisti funktsionaalne ja samas väga
elegantne Philipsi kohtvalgusti
kaunistab teie kodu igat ruumi.

Loomulikud ja äratuntavad vormid
Sujuvad üleminekud ja kaardus jooned
annavad myLivingu Philipsi
tootesarjale ajatu välimuse. Need
praktilised ja elegantsed kohtvalgustid
on tagasihoidlikud ja sobituvad
ideaalselt igasse tänapäevasesse
keskkonda.

Kvaliteetsed materjalid
Lamp on vormitud kvaliteetsetest
materjalidest koosnevatest kihilistest
mustritest ja sellel on suurepärane
viimistlus. Tulemuseks on tugev ja
kauakestev toode, mis täiustab teie
kodu veel palju aastaid.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: metall

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas:
Jah

• click!FIX kinnitus: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba

• Stiliseerige: Modernne

• Tüüp: Kohtvalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 9,2 cm

• Pikkus: 44,3 cm

• Kaal pakendita: 1,025 kg

• Laius: 11,8 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
No bulb included

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Ei

• Sisseehitatud LED: Ei

• Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei
ole komplektis

• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A++ kuni
E

• Valgusallikate arv: 3

• Ühendusdetail/kate: GU10

• Komplekti kuulub elektrilamp: -

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 5.5 W

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallikas vahetatav: Jah

50573/31/PN



Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696164709

• Kaal pakendita: 1,025 kg

• Brutokaal: 1,319 kg

• Kõrgus: 117,000 mm

• Pikkus: 115,000 mm

• Laius: 490,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005529901
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