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Saving in style

designové svítidlo
Protože sklo je symbolem elegance, je toto ručně vyrobené skleněné závěsné svítidlo Philips 
Ecomoods nádherně jednoduché a elegantně visí nad jídelním stolem. Výšku svítidla můžete 
upravit, intenzitu světla ztlumit a vytvořit tak intimní prostředí pro večeři ve dvou.

Úspora energie šetří vaši peněženku
• Ušetří až 80 % energie
• Mimořádně dlouhá životnost žárovky

Uspokojte svou touhu po kráse
• Stylový současný design
• Stylově bílá

Zalijte svůj domov hřejivým světlem
• Rozptýlené teplé bílé světlo
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení

Zvláštní vlastnosti
• Nastavitelná výška



 Ušetří až 80 % energie

Velkou výhodou fluorescenčních svítidel je 
energetická účinnost. Fluorescenční svítidlo 
spotřebuje jen jednu pětinu energie běžné 
žárovky. To znamená, že instalace 
fluorescenčních svítidel Philips ve vašem 
domově a nahrazení standardních žárovek sníží 
náklady na elektrickou energii asi o 80 %!

Mimořádně dlouhá životnost žárovky

Součástí balení je žárovka Philips s mimořádně 
dlouhou životností – až 8 000 hodin.

Stylový současný design
Svítidla Ecomoods mají průzračný současný 
design, zcela odlišný od oněch klasických, 
neforemných a vizuálně odpudivých energii 
šetřících výrobků. Jsou tenká, úhledná a 

elegantní, a každé designové svítidlo v kolekci 
je navrženo jako skvělá kombinace formy a 
funkce.

Rozptýlené teplé bílé světlo

Toto svítidlo využívá nejnovější technologii 
úsporných žárovek společnosti Philips a vytváří 
tak záplavu teplého přirozeného bílého světla. 
Rozptýlené světlo ozáří vaši místnost teplým 
bílým světlem a umožní tak kombinovat 
funkčnost a respekt vůči životnímu prostředí. 
Rozptýlené světlo je ideální pro celkové 
osvětlení.

Stmívatelné

Nastavte intenzitu světel Philips pomocí 
vypínače umožňujícího ztlumení (není součástí 

balení). Toto osvětlení je tak ideální pro 
zdůraznění funkce či vytvoření prostředí pro 
jakoukoli příležitost, ať už jde o příjemnou 
večeři ve dvou nebo zábavu s rodinou a přáteli 
v obývacím pokoji.

Nastavitelná výška

Toto svítidlo Philips se dodává s dlouhými 
kabely, které vám přinášejí maximální flexibilitu 
při instalaci. Zvolte si výšku, která dokonale 
vyhovuje vašim potřebám.

Stylově bílá
Prostá, jemná a vždy stylová: bílá je nadčasová, 
radostná barva, jež vnese čistotu do jakéhokoli 
interiéru.
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Design a provedení
• Materiál: sklo
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně fluorescenční žárovky: Ano
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem: Ano
• Nastavitelná výška: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 0 cm
• Maximální výška: 180 cm
• Délka: 28 cm
• Šířka: 28 cm
• Čistá hmotnost: 2,552 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 20 W

• Maximální příkon náhradní žárovky: 20 W
• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 36,2 cm
• Délka: 32,3 cm
• Šířka: 32,3 cm
• Hmotnost: 3,870 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Kuchyň
• Styl: Současný
• Typ: Závěsné svítidlo
•
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