
 

 

Lirio od společnosti Philips
Bodové svítidlo

DOLIUM
hliník

57990/48/16
Stvořte světlo, ovládněte stín
Válečky s prvotřídním designem. Dokonalý hliníkový váleček tohoto šedého bodového 
světla Dolium působí čistě a elegantně. Jednoduchý a odvážný design, s nádechem 
průmyslové elegance.
Inovativní osvětlení
• Žárovka(y) Philips součástí balení

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



 Žárovka(y) Philips součástí balení
Toto svítidlo se dodává se žárovkou (žárovkami) 
Philips, které vám nabízejí tu nejlepší kvalitu a 
účinnost, jež dokonale odpovídá vašemu svítidlu.

Kompatibilní s nástěnným stmívačem

Toto svítidlo je kompatibilní s instalovaným 
nástěnným stmívačem (není součástí balení).

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.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Včetně halogenové žárovky: Ano
• Volně se otáčí v libovolném směru: Ano
• Fotometrické údaje k dispozici: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 12,2 cm
• Délka: 12,4 cm
• Šířka: 7,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,546 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: GU10
• Žárovka v balení: 35 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 35 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 2 000 hodin
• Úhel paprsku: 40°

• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: D hodin
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: C až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 45 W
• Světelný výstup žárovky: 270 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 15 cm
• Délka: 16,3 cm
• Šířka: 16,3 cm
• Hmotnost: 0,780 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Domácí kancelář a studovna
• Styl: Moderní
• Typ: Bodové svítidlo
•

Specifikace
Bodové svítidlo
DOLIUM hliník
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