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Stvořte světlo, ovládněte stín
Nástěnné svítidlo Waltz představuje avantgardní zpracování tradice. Romantické, klasické 
provedení, doplněné o soudobý nádech díky jednoduchým, ručně vyrobeným stínítkům.
Inovativní osvětlení
• Žárovka(y) Philips součástí balení

Zvláštní vlastnosti
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku



 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.
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Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně halogenové žárovky: Ano
• Napínání kabelu: Ano
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Vysoce kvalitní materiály: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 37,8 cm
• Délka: 41,9 cm
• Šířka: 21,6 cm
• Čistá hmotnost: 1,470 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 230 V
• Počet žárovek: 2
• Patice/objímka: E14

• Žárovka v balení: 28 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 40 W
• Barva světla: 2 800 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 2 000 hodin
• 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: 21,6 cm
• Délka: 42,2 cm
• Šířka: 39,8 cm
• Hmotnost: 2,117 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Charm
• Typ: Nástěnné svítidlo
•

Specifikace
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