
 

myLiving

 

Philips myLiving
Závěsné svítidlo

36675/17/16

O
To

str

čtv
zdobte svůj domov světlem
to černé závěsné svítidlo Philips myLiving Ely s možností nastavení se teleskopicky vysouvá dolů ze 

opu: může se pochlubit čtyřmi svítidly se stínítky, která vydávají rovnoměrnou záři. Toto báječné 

erné svítidlo je provedeno z niklu a plyšové látky a o třídu zvýší úroveň jakéhokoli obývacího pokoje.

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Teplé bílé světlo
• Žárovka Philips je vždy přibalena
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení

Zvláštní vlastnosti
• Výšku závěsného svítidla lze snadno nastavit.



 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.

Nastavitelná výška
Výšku tohoto závěsného svítidla Philips lze kdykoli 
snadno nastavit pomocí teleskopického ramene, 
které můžete snadno otočit a závěsné svítidlo zkrátit 
nebo prodloužit.

Žárovka Philips je vždy přibalena

Součástí balení jsou vysoce kvalitní, energeticky 
úsporné žárovky Philips EcoClassic, které umožní 
dosáhnout nejlepšího světelného efektu.

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.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná 
žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: matný chrom

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 94 cm
• Maximální výška: 135 cm
• Délka: 95,5 cm
• Šířka: 20,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,900 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 230 V
• Počet žárovek: 4
• Patice/objímka: E14
• Žárovka v balení: 42 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 42 W
• Barva světla: 2 800 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 2 000 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: 16,3 cm
• Délka: 99,2 cm
• Šířka: 21,7 cm
• Hmotnost: 3,980 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Současný
• Typ: Závěsné svítidlo
•
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