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Philips myLiving
Bodové svítidlo

Dender
matný chrom
LED
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O
Ko
a v
vrh
zdobte svůj domov světlem
vová bodová lampa Philips myLiving Dender v niklovém provedení má dlouhý elegantní krček 
elkorysý zvon. Známý tvar vnáší do místnosti uhlazený styl a pomáhá pokročilým diodám LED 
at spoustu hřejivého bílého světla, jasného a krásného jako halogenové osvětlení.

Navrženo pro váš obývací pokoj nebo ložnici
• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru
• Perfektní relaxace a atmosféra

Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Úspora energie
• Hřejivé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Nastavitelné bodové světlo
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Design a provedení
• Materiál: kov
• Barva: matný chrom

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano
• Nastavitelné bodové světlo: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 12,9 cm
• Délka: 8,2 cm
• Šířka: 8,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,304 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 4 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 22 900 hodin
• Úhel paprsku: 45°

• Celkový světelný výstup svítidla: 330 lm
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: I – uzemnění
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 29 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 14,8 cm
• Délka: 9,3 cm
• Šířka: 9,3 cm
• Hmotnost: 0,346 kg

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

Specifikace
Bodové svítidlo
Dender matný chrom, LED
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