
Ozdobte svůj domov
světlem
Nástěnné a stropní svítidlo LED Philips myLiving je možné použít

jak na strop, tak na stěnu. Toto bílé svítidlo je vyrobeno tak, aby

šetřilo více energie než jiná svítidla, a vyznačuje se také dlouhou

životností, což z něj činí cenný doplněk vašeho domova.

Udržitelné řešení osvětlení

• Šetřící energii

• Vysoce kvalitní světlo LED

• Dlouhá životnost až 15 let

• Teplé bílé světlo

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

Stropní světlo

myLiving

MAUVE

bílá

LED
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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.

Dlouhá životnost

Zdroj světla, na který se můžete
spolehnout. Integrované diody LED
použité v tomto svítidle Philips vydrží
až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům,
vycházíme-li z průměrného používání
3 hodiny denně, při nejméně 13 000
spínacích cyklech). Je opravdu
příjemné pomyslet na to, že se
nebudete muset starat o údržbu ani
o výměnu žárovky a zároveň se budete
těšit z perfektního světelného prostředí
ve vaší domácnosti.

Teplé 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. Tato
žárovka Philips nabízí hřejivé bílé
světlo vytvářející útulnou atmosféru.

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.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Integrované LED: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne

Charakteristika světla

• Index barevného podání (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací
pokoj a ložnice

• Styl: Nadčasový

• Typ: Stropní světlo

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 7 cm

• Délka: 26,5 cm

• Čistá hmotnost: 0,298 kg

• Šířka: 26,5 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 12 W

• Průměr: 265 mm

• Celkový světelný tok svítidla: 1000

• Technologie žárovky: LED, 240 V
• Barva světla: 2700

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Příkon žárovky: 10

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

• Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696153222

• Čistá hmotnost: 0,250 kg

• Hrubá hmotnost: 0,300 kg

• Výška: 288,000 mm

• Délka: 78,000 mm

• Šířka: 283,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005297001
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