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Philips myLiving
Závěsné svítidlo

WESTBURRY
čiré

36159/60/PN
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Na
ytvořte si ten pravý styl osvětlení
o retro vzhled
ijte si ikonický design s retro lampou, která vám dokonale sedne. Skleněné závěsné 
tidlo Philips myLiving Westburry má kovovou základnu a kabel lemovaný textilií. 
dčasový design vypadá skvěle v moderních i retro interiérech.

Navrženo pro váš obývací pokoj nebo ložnici
• Vytvořte stylovou a osobitou atmosféru
• Perfektní relaxace a atmosféra
• Vysoce kvalitní materiály

Zvláštní vlastnosti
• Žárovka není součástí balení



 Perfektní relaxace a atmosféra
Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, 
kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se 
svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo 
ložnice musí být flexibilní a musí se snadno 
přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. 
Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra 
s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu 
prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit 
otevřenosti.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů 
z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou 
povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, 
má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho 
domova na dlouhá léta.

Vytvořte stylovou atmosféru
Krásný nový vzhled v nestárnoucím designu, tím se 
vyznačuje toto svítidlo. Jeho ikonický tvar je skvělým 
spojením minulosti a současnosti. Hodí se jak do 
moderního, tak i do retro interiéru a umožňuje vám 
volně kombinovat klasiku s modernou a vytvořit tak 
atmosféru domova s krásným a příjemným pocitem.

Žárovka není součástí balení
Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, což vám 
umožňuje vybrat si světelný výstup, který se nejlépe 
hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. 
Výběrem žárovky Philips LED si zajistíte vysoce 
kvalitní a dlouhotrvající světelný výstup.
3615960PN

Přednosti
Datum vydání 2016-10-06

Verze: 3.0.1

12 NC: 9150 052 34401
EAN: 87 18696 15475 5

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting 
Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Design a provedení
• Materiál: sklo
• Barva: čiré

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 31,4 cm
• Maximální výška: 181 4 cm
• Délka: 29,7 cm
• Šířka: 29,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,510 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE

• Energetická třída světelného zdroje: žárovka není 
součástí balení

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
• 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: 25,8 cm
• Délka: 35,6 cm
• Šířka: 35,6 cm
• Hmotnost: 2,590 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Heritage
• Typ: Závěsné svítidlo
•

Specifikace
Závěsné svítidlo
WESTBURRY čiré
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