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Philips myLiving
Nástěnné svítidlo

33272/87/16
Ozdobte svůj domov světlem

Nástěnné svítidlo Philips myLiving Batik naplní váš domov uklidňujícím, hřejivým světlem. 
Bílé stínítko je vyrobeno z vysoce kvalitního vzorovaného skla. A navíc toto svítidlo 
osvědčilo své kvality v oblasti úspornosti a dlouhé životnosti.

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



 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.

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.
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Design a provedení
• Materiál: sklo
• Barva: šedá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 16,1 cm
• Délka: 33,7 cm
• Šířka: 9,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,680 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 15 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé

• Životnost lampy až: 10 000 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: 37,4 cm
• Délka: 21,5 cm
• Šířka: 17,9 cm
• Hmotnost: 1,120 kg

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

Specifikace
Nástěnné svítidlo
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