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nkčnost a styl. Philips myHomeOffice Fact je stolní svítidlo robustního vzhledu, které obsahuje i 
vé akcenty syntetických barev. Nastavitelné rameno a hlava umožňují snadné nastavení polohy. 
né, energeticky úsporné světlo na pracovním stole dokonale plní svou funkci.

Určeno pro domácí kancelář
• Směrované světlo, ideální pro pracovní osvětlení
• Maximální osvícení vaší pracovní plochy

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Teplé bílé světlo
• Žárovka Philips je vždy přibalena

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku
• Nastavitelné volně pohyblivé rameno



 Teplé bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou 
hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují 
hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky 
s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které 
působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí 
hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou 
atmosféru.

Nastavitelné volně pohyblivé rameno

Nastavitelné volně pohyblivé rameno pro 
nasměrování světla tam, kde je třeba.

Žárovka Philips je vždy přibalena

Součástí balení jsou vysoce kvalitní energeticky 
úsporné žárovky Philips EcoLamp, které 
umožní dosáhnout nejlepšího světelného 
efektu.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato 
úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám 
pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Maximální jas

Toto stolní svítidlo Philips je speciálně určeno 
pro aktivity na pracovním stole, jako je 

například psaní domácích úkolů nebo 
procházení zpráv na notebooku. Jakmile je 
zapnete, ihned poskytne ten správný jas 
zajišťující maximální pohodlí.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

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

Ideální pro pracovní osvětlení

Toto stolní svítidlo Philips vrhá svazek světla, 
který zajišťuje osvětlení pracovní plochy.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: modrá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 35 cm
• Délka: 16 cm
• Šířka: 36 cm
• Čistá hmotnost: 2,020 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E14
• Žárovka v balení: 12 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 40 W
• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 8 000 hodin

• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 
12,5 mm, není voděodolné

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 27,8 cm
• Délka: 19,3 cm
• Šířka: 16,4 cm
• Hmotnost: 2,340 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Domácí kancelář a 

studovna
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní lampa
•
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