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Ozdobte svůj domov
světlem
Jemný a jednoduchý tvar nástěnného a stropního svítidla LED Philips

myLiving Suede je decentní a nenápadný. Hodí se tak do každého

pokoje, který chcete zalít chladným bílým světlem.

Udržitelné řešení osvětlení

• Šetřící energii

• Vysoce kvalitní světlo LED

• Chladné bílé světlo

• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

• Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

• Perfektní relaxace a atmosféra

• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru



Přednosti
Šetřící energii

Oproti ostatním běžným žárovkám tato
úsporná žárovka Philips šetří energii, a
tak vám pomáhá šetřit vaše peníze
i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto
svítidle Philips představuje unikátní
řešení, vyvinuté společností Philips.
Zapíná se okamžitě a současně
umožňuje optimální světelný výkon,
který nechá vyniknout jasné barvy
vašeho domova.

Chladné bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a
udává se v jednotkách Kelvin (K).
Žárovky s nízkou hodnotou teploty
světla v Kelvinech poskytují hřejivé,
přívětivější světlo, zatímco žárovky
s vyšší hodnotou přinášejí chladné
světlo, které působí energičtěji. Toto
svítidlo Philips nabízí chladné bílé
světlo, které vám pomůže udržet
vysokou hladinu energie.

5letá záruka na systém LED

Společnost Philips pro tuto lampu
nabízí navíc ke standardní 2leté záruce
5letou záruku na LED systém, do nějž
patří lampový modul LED a vinutí.

Instalace na stěnu a strop

Toto svítidlo lze instalovat jako
nástěnné nebo stropní svítidlo podle
vašeho přání.

Perfektní relaxace a atmosféra
Obývací pokoj je srdcem každého
domova – místem, kde se scházejí a

relaxují rodiny a kde tráví čas se svými
hosty. Osvětlení obývacího pokoje
nebo ložnice musí být flexibilní a musí
se snadno přizpůsobit různým typům
použití v průběhu dne. Pečlivé umístění
různých zdrojů světla a hra s vrstvením
světla také přispívá k vytvoření dojmu
prostoru a propůjčuje pokoji světlý
vzhled a pocit otevřenosti.

Vytvořte stylovou atmosféru
Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo
nejmodernější požadavky, trendy a
styly, takže bezproblémově zapadne
do vašeho interiéru a vytvoří
atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace
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Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 5letá záruka na modul LED: Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ano

• Integrované LED: Ano

• Dokonale vhodné pro umístění na
stěnu/strop: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Současný

• Typ: Stropní světlo

• EyeComfort: Ne

Spotřeba elektrické energie

• Energy Efficiency Label: A++

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 11,2 cm

• Délka: 50 cm

• Čistá hmotnost: 1,243 kg

• Šířka: 50 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Celkový světelný výstup svítidla:
3300 lm

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Počet žárovek: 4

• Žárovka v balení: 9 W

• Kód IP: IP20, ochrana proti
předmětům větším než 12,5 mm, není
voděodolné

• Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

• Kus – SAP EAN/UPC: 8718291533108

• Pouzdro – EAN/UPC: 8718696211984

• Výška: 55,4 cm

• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 1,702 kg

• Hmotnost: 1,702 kg

• Čistá hmotnost (kus): 1,243 kg

• Výška v systému SAP (kus): 554,000
mm

• Délka v systému SAP (kus): 146,000
mm

• Šířka v systému SAP (kus): 551,000
mm

• Šířka: 14,6 cm

• Délka: 55,1 cm
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