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Decora?i-vă casa cu lumină

Forma moale ?i simplă a acestei lămpi de perete ?i plafon Philips myLiving Suede cu LED 
este subtilă ?i discretă, potrivindu-se cu fiecare cameră, pentru a crea lumină albă rece din 
abunden?ă.

Concepută pentru camera de zi ?i dormitor
• Crea?i o atmosferă modernă ?i primitoare
• Perfect pentru relaxare ?i socializare

Solu?ii de iluminat durabile
• Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate
• Philips oferă o garan?ie de 5 ani pentru modulul ?i driverul LED
• Economie de energie
• Lumină albă rece

Caracteristici speciale
• Adecvat pentru montarea pe perete ?i pe tavan



 Corp de iluminat cu LED de înaltă 
calitate

Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă 
Philips, este o solu?ie dezvoltată în mod unic de către 
Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta 
permite o generare optimă a luminii ?i aduce culori 
vii în casa ta.

Garan?ie de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garan?ia standard de 2 ani pentru lampă, 
Philips oferă o garan?ie de 5 ani pentru sistemul LED, 
adică modulul ?i driverul LED.

Lumină albă rece

Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, 
indicate în unită?i numite Kelvin (K). Lămpile cu o 
valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă ?i 
mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai 
mare produc o lumină mai rece ?i mai energizantă. 

Această lampă Philips oferă o lumină albă, rece, care 
vă men?ine energia.

Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la Philips 
economise?te energie în compara?ie cu sursele de 
lumină tradi?ionale, ajutându-te să economisesti bani 
la facturile de energie ?i să contribui la protejarea 
mediului.

Instalarea pe perete ?i pe tavan

Po?i instala această lampă atât pe perete cât ?i pe 
tavan, exact a?a cum dore?ti.

Crea?i o atmosferă modernă
Această lampă este concepută pe baza celor mai 
recente gusturi, tendin?e ?i stiluri de via?ă pentru a se 
potrivi fără efort în decorul dvs. ?i pentru a defini 
ambian?a localizată pe care v-a?i dorit-o întotdeauna.

Perfect pentru relaxare ?i socializare
Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc 
unde familia se adună pentru a se relaxa ?i unde 
musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. 
de zi ?i pentru dormitor trebuie să fie flexibilă ?i u?or 
de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe 
perioada zilei. Pozi?ionarea atentă a diferitelor surse 
de lumină ?i jocul cu straturile de lumină ajută la 
crearea unui sentiment de spa?iu ?i oferă camerei o 
senza?ie călduroasă ?i primitoare.
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Specificaţii
Design ?i finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Efect de lumină difuză
• Se potrive?te perfect pentru instalarea pe perete ?i 

plafon
• Garan?ie de 5 ani pentru modulul LED

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 8,5 cm
• Lungime: 28 cm
• Lă?ime: 28 cm
• Greutate netă: 0,345 kg

Specifica?ii tehnice
• Sursă de alimentare re?ea: 230 V, 50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 7 V
• Număr de becuri: 4
• Putere bec inclusă: 3 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 3 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de via?ă a lămpii de până la: 20.000 ore
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 1100 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Cod IP: IP20, protec?ie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protec?ie împotriva apei
• Clasa de protec?ie: I - împământat
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional 

de: 40 W

Service
• Garan?ie: 2 ani

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 32,4 cm
• Lungime: 32,1 cm
• Lă?ime: 8,6 cm
• Greutate: 0,583 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi ?i 

dormitor
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de plafon
•
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