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Decore a sua casa com luz
candeeiro de design
Esta suspensão em alumínio de alta qualidade mudará a sua percepção da iluminação LED. Trata-se de
um candeeiro com um design emocionante que nunca está fora de moda. Ajuste a tonalidade da luz
desde um brilho quente a um brilho mais suave e acolhedor. O futuro da iluminação está mais próximo
do que aquilo que julga.
Escolha a iluminação que realmente deseja
• Formas expressivas e elegantes, materiais de alta qualidade
• Várias aplicações e acabamentos para todos os gostos
Luz LED avançada
• LED de elevada potência
• DimTone - Crie um ambiente através do ajuste da tonalidade da luz
• Alta qualidade de luz com emissão elevada de luz
• Efeito de luz branca suave
Características especiais
• Altura ajustável na instalação
Soluções de iluminação sustentáveis
• Tempo de vida extremamente longo
• Economizador de energia
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Destaques
Formas e materiais
Os candeeiros InStyle da Philips foram
concebidos para se adaptarem na perfeição à
melhor decoração de interiores, oferecendo
vários estilos que se integram na perfeição em
todas as casas. Com muitas aplicações e
acabamentos, combina bem com cortinas,
móveis, a pintura e outros acessórios,
completando o estilo que pretende. Uma
atenção cuidada dos detalhes e designs ajuda-o
a expressar o seu estilo pessoal - para uma
decoração de interiores exactamente como
deseja. Isto significa um ambiente e espaços
acolhedores que irá desfrutar com os seus
amigos e família.

emocionante, criando um efeito agradável e
acolhedor à medida que a luminosidade é
reduzida. Isto significa que o consumidor pode
beneficiar de uma iluminação LED de eficiência
energética e criar um ambiente natural e
aconchegante quando a intensidade da luz é
reduzida.

Alta qualidade de luz

LED de elevada potência

Um módulo de iluminação LED de 7,5 W
produz uma emissão de luz equivalente à de
uma lâmpada incandescente de 40 W
(350 lúmenes). Poupe energia com uma forte
emissão de luz.

Várias aplicações

Economizador de energia
O módulo LED deste candeeiro é uma solução
única desenvolvida pela Philips que combina 3
LEDs numa estrutura sintética e de alumínio.
Esta técnica permite uma óptima emissão de
luz com uma cor 100% uniforme.
Efeito de luz branca suave
Se gosta de design e de experimentar os estilos
e temas mais recentes em sua casa,
experimente a gama InStyle da Philips. É uma
gama decorativa de suspensões, apliques,
plafons, candeeiros de pé alto e de mesa em
materiais de alta qualidade e com várias cores.

Esta luz da 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.

Regulação exclusiva da intensidade da
luz "DimTone"

O DimTone leva a regulação da intensidade da
luz das lâmpadas LED para um novo nível

Ilumine a sua casa com efeitos de luz branca
suave, graças à inovação LED mais recente. A
Philips apresenta a última geração de LEDs de
alta potência de luz branca suave, alcançando
uma temperatura da cor de 2700 kelvins. Esta
inovação leva os nossos candeeiros Philips para
o próximo nível, permitindo a combinação da
elegância e da criação de ambientes com a
eficiência luminosa e energética.
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Especificações
Design e acabamento

Funcionalidade extra/acessório incl.

• PowerLED integrado
• Compatível c/ interrup. regul. da intensidade da luz
p/ parede.

• Potência máxima da lâmpada de substituição: 7,5
W
• Cor da luz: Gama branca suave de 2100 K a 2700 K
• Duração da lâmpada até: 20 000 hrs
• Ângulo de feixe: 110°
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Dimensões e peso do produto

Assistência

• Material: alumínio
• Cor: alumínio

•
•
•
•
•

Altura mínima: 14,5 cm
Altura máxima: 250 cm
Comprimento: 98,4 cm
Largura: 10,4 cm
Peso líquido: 3,490 kg

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: LED, Tensão ultra baixa de
segura
• Número de lâmpadas: 3
• Potência da lâmpada incluída: 7,5 W

•
•
•
•

Comprimento: 105,8 cm
Comprimento: 18,8 cm
Largura: 13,7 cm
Peso: 6,200 kg

Diversos

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