
 

 

Philips
Nástěnné svítidlo

33605/31/16
Vyjádřete svou osobnost světlem

osvětlení inspirované architekturou
Robustní bílá kostka se zaoblenými hranami vyrobená z pevného bloku čistého bílého 
hliníku. Uvnitř se skrývají teplé bílé žárovky EcoHalogen, jejichž světelný paprsek je možné 
směrovat. Pevné jako kámen, se světlem odpovídající kvality.

Když design podtrhuje krásu architektury
• Architektonický styl
• Jedinečný vzhled a pocit, jednoduchý design a expresivní linky
• Světlo obohacující architekturu

Inovativní osvětlení
• Jasné vysoce kvalitní světlo
• Stmívatelné pro dokonalé světelné prostředí

Udržitelné řešení osvětlení
• Šetří až 30 % energie
• Životnost
• Vysoce kvalitní materiály

Designový standard bez kompromisů
• Směrové zdroje světla
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku



 Architektonický styl
Řada Arcitone otevírá svět našich domovů 
architektonickému stylu. Její hladké, úsporné 
tvary a čisté, přesně definované linie jsou 
jednoduchost sama. Bezchybné formy svítidel 
Arcitone nabízejí náročné standardy 
profesionální povrchové úpravy, jejíž 
prvotřídní vzhled nenarušují žádné skvrny ani 
viditelné šrouby.

Jedinečný vzhled a pocit
Ikonický vzhled svítidel Arcitone dokonale ladí 
s moderním prostředím a díky němu je světlo 
základním prvkem designu interiéru. Jeho 
nevšední světelné formy zahrnují paletu 
sofistikovaných barev, prvotřídních materiálů a 
elegantních tvarů, které lze snadno použít a 
sladit se stylovými interiéry.

Světlo obohacující architekturu
Arcitone odkrývá krásu světla a povznáší 
osvětlení a design domova na novou úroveň.

Stmívatelné

Svítidla EcoHalogen společnosti Philips jsou 
stmívatelná a umožňují upravení hladiny i tónu 
světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení.

Jasné vysoce kvalitní světlo

Žárovky EcoHalogen od společnosti Philips 
poskytují jasné světlo, které dokáže zvýraznit 
určité prvky nebo vytvořit krásné prostředí 
v místnosti. Současně v porovnání s tradičními 
halogenovými žárovkami šetří energii.

Šetří až 30 % energie

Každá žárovka Philips EcoHalogen šetří energii, 
pomáhá šetřit peníze za účty za elektřinu a 
šetří za vás i životní prostředí.

Životnost

Žárovky EcoHalogen vydrží až 2 000 hodin.

Vysoce kvalitní materiály

Bezchybné formy svítidel Arcitone nabízejí 
náročné standardy profesionální povrchové 
úpravy, jejíž prvotřídní vzhled nenarušují žádné 
skvrny ani viditelné šrouby. Používají 
nejkvalitnější materiál, který vydrží.

Směrové zdroje světla

Brilantní svítidla se skrytým zdrojem světla je 
možné namířit libovolným směrem a vytvořit 
požadovaný světelný efekt.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na 
výrobku

Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do 
výrobku můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Včetně halogenové žárovky: Ano
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 20 cm
• Délka: 9,4 cm
• Šířka: 12,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,266 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220 V – 240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: halogen, 230 V
• Počet žárovek: 2
• Patice/objímka: GU10
• Žárovka v balení: 35 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 35 W

• Barva světla: 2 800 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 1 000 hodin
• Úhel paprsku: 40°
• 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: 14 cm
• Délka: 22,3 cm
• Šířka: 16,3 cm
• Hmotnost: 1,347 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Domácí kancelář a studovna
• Styl: Moderní
• Typ: Nástěnné svítidlo
•
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