
 

 

Lirio od společnosti Philips
Bodové svítidlo

Tubiz

30665/48/LI
Stvořte světlo, ovládněte stín
Toto zábavné bodové světlo Lirio Tubiz má netypický vzhled a stejně netypickou 
osobnost. Namiřte je kamkoli chcete a můžete zvýraznit jakékoli prvky hřejivým, bílým 
halogenovým světlem. Stříbrný hliník s černými doplňky vytváří ucelený moderní design.
Inovativní osvětlení
• Žárovka(y) Philips součástí balení
• Úspora energie

Zvláštní vlastnosti
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem
• Nastavitelné bodové světlo



 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).

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým 
nastavením, otočením nebo nakloněním bodové 
hlavy lampy.

Úspora energie
Tato žárovka LIRIO Philips oproti ostatním běžným 
žárovkám šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.
3066548LI

Přednosti
Datum vydání 2013-12-04

Verze: 1.0.1

12 NC: 9150 039 91601
EAN: 87 18291 42877 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.lirio.eu
Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: hliník

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 12,4 cm
• Délka: 12,2 cm
• Šířka: 12,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,920 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 12 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: G53
• Žárovka v balení: 30 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 30 W
• Barva světla: 3 000 K, teplá bílá
• Životnost lampy až: 4 000 hodin

• Úhel paprsku: 24°
• 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: 14,7 cm
• Délka: 13,6 cm
• Šířka: 13,6 cm
• Hmotnost: 1,020 kg

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

Specifikace
Bodové svítidlo
Tubiz
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