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asměrujte si světlo, kamkoli potřebujete
hodlné přenosné světlo pro váš domov

sviťte si více, kdykoli a kdekoli potřebujete. Přenosné stolní svítidlo od společnosti 
ilips je napájeno bateriemi a díky jeho lehkosti jej snadno můžete přenášet po domě. 
ejivé bílé diody LED jsou úsporné, dlouho vydrží a mají funkci automatického vypnutí.

Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku
• Lehká a přenosná pro úplnou flexibilitu
• Plně flexibilní bez kabelů nebo elektrických zásuvek



 Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná 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.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do svítidla 
můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.

Lehká a přenosná
Díky své malé váze a provozu na baterie lze tuto 
přenosnou lampu použít kdekoliv doma. Světlo 
dosáhne do těžko přístupných míst, jakou jsou temná 
zákoutí, schodiště a chodby, nebo poslouží jako 
doplňující světlo k běžnému osvětlení. Funguje skvěle 
také jako čtecí, lůžkové nebo noční světlo, přičemž 
má stylový design, který bude ladit s jakýkoliv 
interiérem.

Pohodlí ihned po nákupu
Díky provozu na baterie vám už žádné otravné 
kabely nebudou překážet ani kazit vzhled interiéru. 
A protože nepotřebujete zásuvku, můžete lampu 
umístit kamkoli, kde zrovna potřebujete světlo. Je to 
pohodlí ihned po nákupu.
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bronzová

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Otočná hlavice (vlevo/vpravo): Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 24,9 cm
• Délka: 12 cm
• Šířka: 12 cm
• Čistá hmotnost: 0,122 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 4,5 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 0,6 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 0,6 W

• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 26,2 cm
• Délka: 12,3 cm
• Šířka: 12,3 cm
• Hmotnost: 0,218 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Výrazný
• Typ: Stolní svítidlo
•

Specifikace
Stolní svítidlo
bronzová LED
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