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Stvořte světlo, ovládněte stín
Stropní svítidlo Lirio Stellate je jako hvězdy na obloze – shora promítá shluk zářivých 
světelných bodů. Ultra plochý disk je uvnitř osazen malinkými diodami LED a opatřen 
povrchovou úpravou z grafitu, která působí čistým dojmem kosmického věku.
Inovativní osvětlení
• Vysoce výkonné světlo LED
• Efekt teplého bílého světla
• Úspora energie

Zvláštní vlastnosti
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem



 Vysoce výkonné světlo LED

Modul LED v tomto svítidle je jedinečné řešení 
vyvinuté společností Philips, které kombinuje 3 diody 
LED v syntetickém a hliníkovém krytu. Tato technika 
umožňuje dosáhnout optimálního světelného výkonu 
a 100% rovnoměrné barvy světla.

Kompatibilní s nástěnným stmívačem

Toto svítidlo je kompatibilní s instalovaným 
nástěnným stmívačem (není součástí balení).

Úspora energie
Tato žárovka LIRIO Philips oproti ostatním běžným 
žárovkám šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše 
peníze i životní prostředí.

Efekt teplého bílého světla

Rozsviťte svůj domov s efekty teplého bílého světla. 
Světla Lirio od společnosti Philips uvádějí generaci 
vysoce výkonných LED diod s teplým bílým světlem. 
Díky těmto inovacím dosahují naše svítidla nové 
úrovně a umožňují kombinovat eleganci a vytvoření 
příjemného prostředí s energetickou účinností.
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Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: chrom

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Stmívatelné: Ano
• Integrované LED: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano
• Fotometrické údaje k dispozici: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 16,6 cm
• Délka: 54,6 cm
• Šířka: 54,6 cm
• Čistá hmotnost: 10,410 kg

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

napětí
• Počet žárovek: 12
• Žárovka v balení: 2 W
• Barva světla: teplé bílé

• Životnost lampy až: 20 000 hodin
• Úhel paprsku: 45°
• Celkový světelný výstup svítidla: 1170 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• 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: 20,6 cm
• Délka: 60,8 cm
• Šířka: 60,8 cm
• Hmotnost: 13,200 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Moderní
• Typ: Stropní světlo
•

Specifikace
Stropní světlo
STELLATE chrom, LED
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