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Ozdobte svůj domov světlem

Opravdové potěšení pro vaši koupelnu. Toto stropní svítidlo z matného chromu je 
dokonale vhodné pro celkové osvětlení koupelny. Poskytuje jasné úsporné světlo, které 
vám usnadní a zpříjemní všechny každodenní úkony v koupelně.

Pohoda ve vaší koupelně díky vysoce kvalitnímu světlu
• V koupelně musíte hlavně dobře vidět
• Různorodá řada aplikací

Ozdobte svou koupelnu bezpečným osvětlením
• Ozdobte svůj koupelnu světlem
• Krytí IP44, dokonale vhodné pro vaši koupelnu

Udržitelné řešení osvětlení
• Svítidla s mimořádně dlouhou životností
• Úspora energie



 Hlavní je dobře vidět
Pokud chcete před zrcadlem dosáhnout dobrých 
výsledků, musíte dobře vidět. Z tohoto důvodu 
každé svítidlo obsahuje světelný zdroj vysoké kvality 
pro péči o vzhled bez starostí. Řada svítidel pro 
osvětlení koupelny využívá k zajišťování kvalitního 
světla nejnovější úspornou technologii, která 
poskytuje spoustu světla, přitom ale nijak neoslňuje.

Několik aplikací
Nabízíme širokou řadu nástěnných a stropních 
svítidel. Její součástí jsou velká stropní svítidla, která 
pohodlně a příjemně prosvětlí celou koupelnu. 
Kromě toho nabízíme nástěnná svítidla zajišťující 
čisté a jasné světlo bez stínů pro úkony před 
zrcadlem, které vyžadují přesnost – například holení, 
nanášení make-upu nebo nasazování kontaktních 
čoček.

Ozdobte svou koupelnu světlem
Stylová a kvalitní konstrukce svítidel do koupelny 
InStyle bude ozdobou vaší koupelny. Odolné 
špičkové materiály (například leštěná ocel, hliník 
nebo sklo) jsou doplněny o pečlivou pozornost 
k nejmenším detailům, jako jsou například plynulé 
zaoblené hrany nebo opracované povrchy bez 
jakýchkoli výčnělků. Je to jednoduše řada vyznačující 
se moderním designem, elegantními ozdobnými 
prvky a čistým a prostým stylem.

Krytí IP44 – bezpečné pro použití 
v koupelně

Toto koupelnové svítidlo Philips je navrženo 
speciálně pro vlhká prostředí. Bylo podrobeno 

přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. 
Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první 
označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti 
vodě. Toto koupelnové svítidlo je zkonstruováno se 
stupněm krytí IP44: je chráněno proti stříkající vodě 
a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný 
v prostředí koupelen.

Svítidla s mimořádně dlouhou životností

Tato řada nabízí řadu kompaktních a úsporných 
fluorescenčních svítidel určených pro celkové 
osvětlení koupelny. Jakmile některé svítidlo z řady 
InStyle do koupelny namontujete, můžete si přestat 
dělat starosti s výměnami nebo opravami, a navíc 
ušetříte energii i peníze.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips 
žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: hliník, syntetická látka
• Barva: matný chrom

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně fluorescenční žárovky: Ano
• Voděodolný: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 10,7 cm
• Délka: 37,9 cm
• Šířka: 37,9 cm
• Čistá hmotnost: 2,090 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: 2GX13
• Žárovka v balení: 40 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 40 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 12 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A hodin
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný výstup žárovky: 3 300 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 41,6 cm
• Délka: 40,8 cm
• Šířka: 12,3 cm
• Hmotnost: 2,408 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Koupelna
• Styl: Moderní
• Typ: Stropní světlo
•
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