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Stropní světlo
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Ozdobte svůj domov světlem

Tato roztomilá kulatá stropní svítidla zajistí stylové kruhové osvětlení vaší domácnosti nádherným 

halogenovým světlem. Kterékoli z těchto kompaktních svítidel se hodí do libovolného interiéru a tvoří 

stylový doplněk. Tato řada je také velmi flexibilní s řadou možností – každým ze svítidel lze otáčet.

Vyberte si světlo, které opravdu chcete
• Expresivní a elegantní formy, prvotřídní materiály
• Více způsobů použití a povrchových úprav podle vašeho vkusu

Oslnivé světlo – EcoHalogen a EcoClassic
• Oslnivé světlo
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení
• Žárovka (žárovky) Philips součástí balení

Zvláštní vlastnosti
• Nastavitelné bodové světlo

Udržitelné řešení osvětlení
• Mimořádně dlouhá životnost žárovky
• Úspora energie



 Formy a materiály
Řada Philips InStyle je navržena tak, aby dokonale 
ladila s nejlepšími dekoracemi interiéru. Nabízí 
pestrou řadu stylů, které dokonale zapadnou do 
každé domácnosti. Díky různým způsobům použití 
a povrchových úprav ji lze dobře kombinovat 
s dalšími prvky, jako jsou například záclony, nábytek, 
malba a příslušenství, takže svým vzhledem dotváří 
požadovaný celek. Pečlivá pozornost věnovaná 
detailům a provedení rozšiřuje možnosti vyjádření 
osobního stylu a umožní vám ozdobit interiér přesně 
podle vašich představ. Výsledkem je útulné 
prostředí, v němž budete rádi pobývat vy, vaše 
rodina i přátelé.

Více způsobů použití

Pokud máte rádi design a rádi doma experimentujete 
s nejnovějšími styly a tématy, vyzkoušejte řadu 
Philips InStyle. Jde o řadu dekorativních závěsných, 
stropních a podlahových svítidel a stolních lampiček 
z prvotřídních materiálů v různém barevném 
provedení.

Oslnivé světlo
Toto svítidlo poskytuje oslnivé světlo, které dokáže 
zvýraznit určité prvky nebo vytvořit krásné prostředí 
v místnosti. Současně v porovnání s tradičními 
halogenovými žárovkami šetří energii.

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým 
nastavením, otočením nebo nakloněním bodové 
hlavy lampy.

Nastavitelná intenzita světla

Nastavte intenzitu světla pomocí vypínače 
umožňujícího ztlumení (není součástí balení). Toto 
osvětlení je tak ideální pro zdůraznění funkce či 
vytvoření prostředí pro jakoukoli příležitost, ať už 
jde o příjemnou večeři ve dvou nebo zábavu 
s rodinou a přáteli v obývacím pokoji.

Úspora energie

Oproti běžným žárovkám tato žárovka šetří energii, 
a tím vám pomůže šetřit peníze i životní prostředí.

Žárovka (žárovky) Philips součástí balení
Toto svítidlo se dodává se žárovkou (žárovkami) 
Philips, které vám nabízejí tu nejlepší kvalitu a 
účinnost, jež dokonale odpovídá vašemu svítidlu.

Mimořádně dlouhá životnost žárovky
Součástí balení je žárovka Philips s extra dlouhou 
životností – až 1 000 hodin.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně halogenové žárovky: Ano
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem: Ano
• Nastavitelná výška: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 10,5 cm
• Délka: 40 cm
• Šířka: 16 cm
• Čistá hmotnost: 2,900 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220 V – 240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 230 V
• Počet žárovek: 3
• Patice/objímka: G9
• Žárovka v balení: 42 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 42 W
• Barva světla: 2 800 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 1 000 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: 14,5 cm
• Délka: 49,5 cm
• Šířka: 17,5 cm
• Hmotnost: 3,340 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Kuchyň
• Styl: Moderní
• Typ: Stropní světlo
•
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