Lirio by Philips
Foco

Tubiz
30665/48/LI

Crie luz, controle a sombra
Este divertido Lirio Tubiz tem uma aparência desalinhada e uma personalidade desalinhada.
Direccione-o para onde desejar para realçar características com luz de halogéneo branca
suave. O alumínio prateado com preto complementa o design moderno.
Iluminação inovadora
• Lâmpada(s) Philips incluída(s)
• Economizador de energia
Características especiais
• Compatível c/ interrup. regul. da intensidade da luz p/ parede.
• Cabeça do foco ajustável

3066548LI

Foco
Tubiz

Especificações
Design e acabamento
• Material: alumínio
• Cor: alumínio

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Altura: 12,4 cm
Comprimento: 12,2 cm
Largura: 12,2 cm
Peso líquido: 0,920 kg

Destaques
• Ângulo de feixe: 24°
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Lâmpada(s) Philips incluída(s)

Assistência

Compatível c/ interrup. regul. da
intensidade da luz p/ parede.

• Garantia: 2 ano(s)

Este candeeiro é fornecido com lâmpada(s) Philips,
oferecendo-lhe a melhor qualidade de luz e os
melhores efeitos, adequados ao seu candeeiro.

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: halogénio, 12 V
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: G53
• Potência da lâmpada incluída: 30 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 30 W
• Cor da luz: Branco quente de 3000 K
• Duração da lâmpada até: 4000 hrs

•
•
•
•

Altura: 14,7 cm
Comprimento: 13,6 cm
Largura: 13,6 cm
Peso: 1,020 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Moderno
• Tipo: Foco
•

Esta luz é compatível com um interruptor de
regulação da intensidade da luz instalado na parede
(não incluído na caixa).

Cabeça do foco ajustável

Direccione a luz para onde esta é mais necessária;
basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco do
candeeiro.

Economizador de energia

Esta luz LIRIO by Philips economiza energia em
comparação com fontes de iluminação tradicionais,
ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de
electricidade e a contribuir para a protecção do
ambiente.
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