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Stropní světlo
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Ozdobte svůj domov světlem

Proměňte svůj obývací pokoj v plátno pomocí hřejivého bílého světla tohoto niklového 
nástěnného a stropního svítidla Philips myLiving. Stropní světlo je navrženo tak, aby poskytovalo 
energeticky úsporný výkon s dlouhou životností: může vám kamkoli přinést jasnou, jednolitou záři.

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie
• Teplé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop



 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.

Úspora energie

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

Instalace na stěnu a strop

Toto svítidlo lze instalovat jako nástěnné nebo 
stropní svítidlo podle vašeho přání.
770501716

Přednosti
Datum vydání 2014-02-27

Verze: 1.0.1

12 NC: 9150 011 14110
EAN: 87 18291 46962 9

© 2014 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.philips.com
Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: matný chrom

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 8,5 cm
• Délka: 26,5 cm
• Šířka: 26,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,639 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• 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: 26,5 cm
• Délka: 26 cm
• Šířka: 9,1 cm
• Hmotnost: 0,839 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Současný
• Typ: Stropní světlo
•

Specifikace
Stropní světlo
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