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Zapněte svou představivost

Tato závěsné lampa Philips a Star Wars s námětem Stormtrooperů je stvořena pro 
úžasná dobrodružství. Je snadné ji nainstalovat a určitě v noci přinese mezigalaktické sny.

Určeno pro vaši ložnici
• Pro fanoušky Star Wars
• Ideální pro celkové osvětlení

Zvláštní vlastnosti
• Nastavitelná výška při instalaci



 Pro fanoušky Star Wars

Toto svítidlo Philips a Star Wars do ložnice vytváří 
atmosféru, která vás vybízí k prožití úžasných 
dobrodružství. Místo ke studiu, odpočinku a spánku 
s vašimi oblíbenými postavami ze Star Wars. Toto 
svítidlo bylo vyrobeno s ohledem na vaše bezpečí.

Ideální pro celkové osvětlení

Toto svítidlo Philips a Star Wars do ložnice je 
dokonalým ústředním prvkem, který vytvoří spoustu 
světla. Zajišťuje ideální osvětlení pro vaše 
každodenní činnosti.

Nastavitelná výška
Toto závěsné svítidlo se dodává s dlouhými kabely, 
které vám přinášejí maximální flexibilitu při instalaci. 
Zvolte si výšku, která dokonale vyhovuje vašim 
potřebám.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: černá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 26 cm
• Maximální výška: 113,8 cm
• Délka: 26 cm
• Šířka: 26 cm
• Čistá hmotnost: 0,294 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
• Maximální příkon náhradní žárovky: 23 W
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE

• Energetická třída světelného zdroje: žárovka není 
součástí balení

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 29,8 cm
• Délka: 12,3 cm
• Šířka: 12,3 cm
• Hmotnost: 0,500 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
• Styl: Výrazný
• Typ: Závěsné svítidlo
•

Specifikace
Závěsné svítidlo
Star Wars černá
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