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Ozdobte svůj domov světlem

Vneste do svého pokoje přirozenost pomocí tohoto stropního svítidla LED Philips 
myLiving Twirl. Vrhá rozptýlené, studené světlo, které osvětlí každý kout pokoje a lze je 
použít jak na strop, tak na stěnu.

Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Úspora energie
• Chladné bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop



 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 teplé, 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.

Úspora energie

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

Instalace na stěnu a strop

Toto svítidlo lze instalovat jako nástěnné nebo 
stropní svítidlo podle vašeho přání.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 5,0 cm
• Délka: 29 cm
• Šířka: 29 cm
• Čistá hmotnost: 1 000 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• 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: 34 cm
• Délka: 33,5 cm
• Šířka: 5,8 cm
• Hmotnost: 1,200 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Současný
• Typ: Stropní světlo
•
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