
 

 

Philips myBathroom
Stropní světlo

Beach
matný chrom
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Oživení domácnosti díky krásnému 

přirozenému světlu
Užijte si jas jako za bílého dne díky stropnímu svítidlu Philips myBathroom Beach. Vysoce 
kvalitní světlo svítidla a difuzér ze syntetického materiálu vydávají optimální osvětlení 
z energeticky úsporného zdroje s dlouhou životností.

Určeno pro vaši koupelnu
• Barva pravé kůže a vysoce kvalitní světlo
• Krytí IP44, dokonale vhodné pro vaši koupelnu

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



 Věrné tóny pleti

Díky tomuto koupelnovému svítidlu Philips se barvy 
odrážejí přirozeným a věrným způsobem. Právě tak 
jako ve slunečním světle.

Hřejivé 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.

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.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka, kov
• Barva: matný chrom

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 5,5 cm
• Délka: 36 cm
• Šířka: 36 cm
• Čistá hmotnost: 1,760 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
• 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: I – uzemnění
• Světelný výstup žárovky: 3 300 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 37,3 cm
• Délka: 36,8 cm
• Šířka: 6,8 cm
• Hmotnost: 2,196 kg

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