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 Eronu se vám zatočí hlava
stolního svítidla Eron byly všechny detaily odsunuty do pozadí a zůstala jen samotná 
dstata, která velice nenápadně přivádí světlo do interiéru vašeho domova. Disk LED 
pravou proti oslnění lze otočit v libovolném směru a osvětlit i ty nejtemnější kouty.

Inovativní osvětlení
• Disk s LED diodami proti oslnění
• Efekt teplého bílého světla
• Úspora energie

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku
• Volně se otáčí v libovolném směru



 Disk s LED diodami proti oslnění

Toto svítidlo obsahuje nejnovější inovaci LED 
osvětlení: plochý antireflexní LED disk. Jedná se 
o sadu šesti vysoce výkonných LED diod upevněných 
na mimořádně tenkém disku. Směřuje rozptýlené 
světlo pryč od očí na pracovní plochu, aniž by snížilo 
úroveň jasu.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do výrobku 
můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.

Volně se otáčí

Hlavu s diodou ve svítidle můžete otočit 
požadovaným směrem a namířit světlo tam, kde je 
třeba.

Úspora energie
Tato žárovka LIRIO Philips oproti ostatním běžným 
žárovkám šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.

Efekt teplého bílého světla

Rozsviťte svůj domov s efekty teplého bílého světla. 
Světla Lirio od společnosti Philips uvádějí generaci 
vysoce výkonných LED diod s teplým bílým světlem. 
Díky těmto inovacím dosahují naše svítidla nové 
úrovně a umožňují kombinovat eleganci a vytvoření 
příjemného prostředí s energetickou účinností.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Volně se otáčí v libovolném směru: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 57,4 cm
• Délka: 19,1 cm
• Šířka: 31,7 cm
• Čistá hmotnost: 2,030 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 13 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 20 000 hodin
• Úhel paprsku: 50°
• Celkový světelný výstup svítidla: 350 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Energetická třída světelného zdroje: vestavěná 

dioda LED a žárovka třídy B
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 65 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 65,9 cm
• Délka: 23,8 cm
• Šířka: 20,3 cm
• Hmotnost: 2,800 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Moderní
• Typ: Stolní svítidlo
•
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