
 

 

Lirio od společnosti Philips
Závěsné svítidlo

ALTENA
hliník
LED

37945/48/LI
Stvořte světlo, ovládněte stín
Toto závěsné svítidlo se třpytí jasem LED. Opisuje jemný oblouk – tenký, stylový a 
překvapivě subtilní.
Inovativní osvětlení
• Vysoce výkonné světlo LED
• Vyberte své oblíbené prostředí díky mechanické nastavitelné bílé
• Úspora energie

Zvláštní vlastnosti
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem
• Nastavitelná výška



 Vysoce výkonné světlo LED

Modul LED v tomto svítidle je jedinečné řešení 
vyvinuté společností Philips, které kombinuje 3 diody 
LED v syntetickém a hliníkovém krytu. Tato technika 
umožňuje dosáhnout optimálního světelného výkonu 
a 100% rovnoměrné barvy světla.

Laditelná bílá

Kdo řekl, že svítidlo LED nikdy nemůže mít hřejivou 
barvu světla? Lirio od společnosti Philips představuje 
nastavitelnou bílou. Můžete si vybrat svou oblíbenou 
barvu světla ze 4 standardních možností – od hřejivé 
bílé až po chladnou bílou. Změníte ji pomocí 

jednoduchého nástroje, který je přibalený ke svítidlu. 
Poznámka: tato funkce není náhražkou za stmívač.

Kompatibilní s nástěnným stmívačem

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

Nastavitelná výška

Vyberte ideální výšku podle vašich potřeb.

Úspora energie
Tato žárovka LIRIO Philips oproti ostatním běžným 
žárovkám šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov, sklo
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Integrované LED: Ano
• Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
• Mechanicky laditelná bílá: Ano
• Vysoce kvalitní materiály: Ano
• Fotometrické údaje k dispozici: Ano
• Nastavitelná výška: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 35 cm
• Maximální výška: 250 cm
• Délka: 116,7 cm
• Šířka: 14 cm
• Čistá hmotnost: 5,700 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 230 V, 50 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 4
• Žárovka v balení: 6,5 W
• Barva světla: chladná bílá
• Životnost lampy až: 20 000 hodin
• Úhel paprsku: 105°
• Celkový světelný výstup svítidla: 1 610 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• 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: 35 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 12,6 cm
• Délka: 121,3 cm
• Šířka: 18,3 cm
• Hmotnost: 6,476 kg

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