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živení domácnosti díky krásnému 
řirozenému světlu

dpočiňte si prostřednictvím koupele od světa venku. Bodové světlo Philips 
Bathroom Dreaminess ozáří vaši koupelnu dokonalým teplým světlem. Bylo vytvořeno 

o vlhké prostředí, takže bez zkreslení zvýrazní přirozenost barev.

Navrženo pro váš obývací pokoj nebo ložnici
• Vysoce kvalitní materiály

Určeno pro vaši koupelnu
• Barva pravé kůže a vysoce kvalitní světlo
• IP 65, dokonale vhodné pro osvětlení ve sprše

Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí
• Úspora energie
• Hřejivé bílé světlo



 Věrné tóny pleti

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

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips 
představuje unikátní řešení, vyvinuté 
společností Philips. Zapíná se okamžitě a 
současně umožňuje optimální světelný výkon, 
který nechá vyniknout jasné barvy vašeho 
domova.

5letá záruka na systém LED

Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc 
ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na 
LED systém, do nějž patří lampový modul LED 
a vinutí.

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.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato 
úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám 
pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Krytí IP65 – 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 IP65: je vhodné pro použití jako 
osvětlení sprchy.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů 
z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou 
povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek 
pevný, má dlouhou životnost a bude 
vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.
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Přednosti
Zapuštěné bodové svítidlo
DREAMINESS chrom, LED
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Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: chrom

Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka: 7,5 cm
• Šířka: 7,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,165 kg
• Vzdálenost zapuštění: 5,0 cm
• Délka výřezu: 6,4 cm
• Šířka výřezu: 6,4 cm

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 4,5 W
• Barva světla: teplé bílé
• Celkový světelný výstup svítidla: 500 lm

• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Životnost až: 30,000 hodin
• Kód IP: IP65, prachotěsné, ochrana proti tryskající 

vodě
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 35 W

Servis
• Záruka: 5 let

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 14,3 cm
• Délka: 11,8 cm
• Šířka: 6,3 cm
• Hmotnost: 0,245 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Koupelna
• Styl: Současný
• Typ: Zapuštěné bodové svítidlo
•
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Specifikace
Zapuštěné bodové svítidlo
DREAMINESS chrom, LED
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