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Radost v každém okamžiku

Moderní osvětlení pro moderní lidi
Vychutnejte si krásu zaoblených tvarů v tmavošedé barvě. Podlahové svítidlo v luxusním 
kovu dodá vaší domácnosti eleganci. Vytváří hřejivou atmosféru a doslova prosvítí jakýkoli 
pokoj. Stačí ho zapnout a budete se cítit pohodlně.

Křivky pro dokonalou harmonii
• Nadčasové materiály

Vysoká kvalita světla a silný světelný výkon
• Rozptýlené teplé bílé světlo
• Úspora energie



 Nadčasové materiály
Využití kovu a skla vašemu domovu dodá neutrální a 
elegantní vzhled. Pevné, nekomplikované materiály 
osloví každého současníka.

Rozptýlené teplé bílé světlo

Toto svítidlo využívá nejnovější technologii 
úsporných žárovek společnosti Philips a vytváří tak 
záplavu teplého přirozeného bílého světla. 
Rozptýlené světlo ozáří vaši místnost teplým bílým 
světlem a umožní tak kombinovat funkčnost a 
respekt vůči životnímu prostředí. Rozptýlené světlo 
je ideální pro celkové osvětlení.

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: kov, textilie
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Vypínač na kabelu: Ano
• Včetně fluorescenční žárovky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 165 cm
• Délka: 35,5 cm
• Šířka: 35,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,520 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 23 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A hodin
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 110 W
• Světelný výstup žárovky: 1 570 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 113,6 cm
• Délka: 37 cm
• Šířka: 29,6 cm
• Hmotnost: 5,150 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Současný
• Typ: Podlahové svítidlo
•

Specifikace
Podlahové svítidlo
Leod šedá
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