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Ciesz się radością chwili
Philips myLiving Contemporary to kolekcja produktów do oświetlenia punktowego. Ich
elegancka forma i wysokiej jakości światło pasują do obecnych gustów, trendów i stylów
życia.
Do zastosowania w salonie i sypialni
• Tworzywo wysokiej jakości
Do zastosowania w domowym biurze
• Do każdego pomieszczenia w Twoim domu
• Naturalne i charakterystyczne kształty
Wyjątkowe cechy
• Reflektor punktowy z możliwością regulacji
• Wiązka światła doskonała do oświetlenia akcentowego

5057248PN

Oświetlenie punktowe
PAISLEY aluminium, LED

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: metal
• Kolor: aluminium

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie

• Reflektor punktowy z możliwością regulacji
• System mocowania click!FIX

Wymiary i waga produktu

•
•
•
•

Wysokość: 9,2 cm
Długość: 24 cm
Szerokość: 11,8 cm
Waga netto: 0,645 kg

Zalety
• LED
• Wbudowane źródło światła LED: NIE
• Klasa energetyczna dołączonego źródła światła:
źródło światła do nabycia osobno
• Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A++
do E
• Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami
powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
• Klasa ochronności: I — uziemienie

Reflektor punktowy z możliwością
regulacji

Serwis

• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania

Dane techniczne
•
•
•
•

Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
Liczba źródeł światła: 2
Trzonek: GU10
Moc źródła światła w zestawie: źródło światła
niedołączone do zestawu
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła:
10 W
• Oprawa z możliwością przyciemniania

•
•
•
•

Wysokość: 11,7 cm
Długość: 33,4 cm
Szerokość: 11,3 cm
Waga: 0,847 kg

Różne

• Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia
• Styl: Nowoczesna
• Typ: Oświetlenie punktowe
•

Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub
nachylając reflektor punktowy.

Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów
z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym
wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym
i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom
przez wiele kolejnych lat.

Do każdego pomieszczenia w Twoim
domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo
elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie
ozdobny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim
domu.

Naturalne i charakterystyczne kształty

Łagodne krawędzie i zakrzywione linie to cechy
charakterystyczne dla ponadczasowych produktów z
kolekcji Philips myLiving. Reflektory punktowe
myLiving są praktyczne, a jednocześnie eleganckie i
subtelne — doskonale komponują się z każdym
współczesnym wnętrzem.

Idealny wybór do oświetlenia
akcentowego

Wiązka światła doskonała do oświetlenia
akcentowego. Ten reflektor punktowy firmy Philips
zapewnia wiązkę światła doskonałą do oświetlenia
akcentowego (żarówka GU10, sprzedawana
oddzielnie) i podkreśla każdy element wystroju
wnętrza.
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