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O
To
sty
po
zdobte svůj domov světlem
to je závěsné svítidlo s charakterem. Rámečky jsou ze světle šedého hliníku. Změna 
lu je snadná: skleněné panely v dekorativních barvách lze posouvat dovnitř a ven bez 
užití nástrojů. Přizpůsobte si osvětlení obývacího pokoje během okamžiku.

Změňte své světlo, změňte zdobení domova
• Dejte svému světlu úplně nový vzhled
• Změňte své závěsné svítidlo během okamžiku
• 7 různých skel, které budou ladit s vaší náladou a zdobením domova

Pokročilé osvětlení LED
• Vysoce výkonná dioda LED
• Vysoká kvalita světla se silným světelným výkonem
• Efekt teplého bílého světla
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení

Zvláštní vlastnosti
• Výšku závěsného svítidla lze snadno nastavit.

Udržitelné řešení osvětlení
• Mimořádně dlouhá životnost
• Úspora energie



 Vysoce výkonná dioda 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.

Efekt teplého bílého světla

Projasněte svůj domov efekty hřejivého bílého 
světla díky nejnovější technologii LED. 
Společnost Philips představuje nejnovější 
generaci vysoce výkonných diod LED s teplým 
bílým světlem, které dosahuje teploty barvy 
2 700 K. Tato technologie pozvedá svítidla 
Philips na vyšší úroveň, umožní vám pomocí 
světla vytvořit elegantní prostředí a zároveň 
dosáhnout energetické účinnosti.

Vysoká kvalita světla

7,5W modul svítidla LED dosahuje stejného 
světelného výkonu jako běžná 40W žárovka 
(350 lumenů). Šetřete energii při silném 
světelném výstupu.

Nápadité svítidlo
Vždy se najde ten správný okamžik pro změnu 
zdobení domova. Svítidlo StyleTwist vám 
umožní zvolit z různých skleněných sad a 
změnit vzhled svítidla během okamžiku.

Snadná změna stylu
Změna stylu je snadná: stačí posunout skleněné 
panely dovnitř a ven z rámečku závěsného 
svítidla. Nejsou potřeba žádné nástroje. Svůj 
styl můžete změnit snadno a ve chviličce.

7 různých stylů

Inovativní styl svítidla StyleTwist bude ladit 
s jakýmkoli domácím interiérem. Můžete volit 
ze 7 různých skleněných sad: od červené po 
bílou, od černé po oblázkově bílou, od černé 
po oblázkový vzorek. Nechte se vést svou 
představivostí a náladou. Skleněné panely 
nejsou součástí balení, ale jsou k dispozici 
samostatně.

Stmívatelné

Nastavte intenzitu světla diod Philips LED 
pomocí vypínače umožňujícího ztlumení (není 
součástí balení). Toto osvětlení je tak ideální 
pro vytvoření prostředí pro jakoukoli 
příležitost, ať už jde o příjemnou večeři ve 
dvou nebo zábavu s rodinou a přáteli 
v obývacím pokoji. Společnost Philips testovala 
řadu nástěnných stmívačů, u kterých byla 
prokázána kompatibilita s diodami LED. 
Seznam kompatibilních stmívačů je k dispozici 
v sekcích Ke stažení a Podpora.

Nastavitelná výška
Toto závěsné svítidlo Philips se dodává 
s dlouhými kabely, které vám přinášejí 
maximální flexibilitu při instalaci i po ní. Zvolte 
si výšku, která dokonale vyhovuje vašim 
potřebám.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips 
žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.
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Design a provedení
• Materiál: sklo
• Barva: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované PowerLED: Ano
• Kompatibilní s nástěnným stmívačem: Ano
• Nastavitelná výška: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 10,6 cm
• Maximální výška: 200 cm
• Délka: 78,3 cm
• Šířka: 8,0 cm
• Čistá hmotnost: 1,370 kg

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

napětí
• Počet žárovek: 6
• Žárovka v balení: 2,5 W

• Maximální příkon náhradní žárovky: 2,5 W
• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 20 000 hodin
• Úhel paprsku: 120°
• 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: 80,4 cm
• Délka: 9,3 cm
• Šířka: 9,3 cm
• Hmotnost: 1,650 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Kuchyň
• Styl: Výrazný
• Typ: Závěsné svítidlo
•
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