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Saving in style
candeeiro de design
O design de gota de água inunda a sua divisão com luz e inspiração. Esta maravilhosa suspensão
branca Ecomoods da Philips é a peça central perfeita para a sua divisão, fornecendo luz
economizadora branca quente e criando novas possibilidades para a sua decoração interior.
Poupe energia e dinheiro
• Economiza até 80% de energia
• Resistência e fiabilidade
• Duração ultra longa da lâmpada
Satisfaça o seu sentido de estilo
• Designs contemporâneos elegantes
• Branco elegante
Inunde a sua casa com luz quente
• Luz branca suave difusa

407603116

Suspensão

Destaques
Economiza até 80% de energia

Especificações
Resistência e fiabilidade

Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: branca

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 45 cm
Altura máxima: 205 cm
Comprimento: 30 cm
Largura: 30 cm
Peso líquido: 1,2 kg

Especificações técnicas

A grande vantagem da iluminação fluorescente é a
sua eficiência energética. Uma lâmpada fluorescente
consome apenas um quinto da energia de uma
lâmpada convencional. Isto significa que instalar
lâmpadas fluorescentes da Philips em sua casa para
substituir as lâmpadas normais reduzirá a sua conta
de electricidade em cerca de 80% no que toca à
iluminação!

Duração ultra longa da lâmpada

Fabricada para durar. Todas as peças da colecção de
iluminação Ecomoods da Philips utilizam materiais e
componentes de alta qualidade. Agora, ao comprar
um Ecomoods da Philips, compra um candeeiro de
alta qualidade extremamente duradouro.

Designs contemporâneos elegantes

A gama Ecomoods tem uma aparência simples e
contemporânea que quebra as regras dos
tradicionais produtos economizadores de energia,
habitualmente volumosos e pouco atractivos.
Esguios e chiques, cada candeeiro de design da
colecção foi concebido cuidadosamente com uma
combinação perfeita entre forma e função.

Luz branca suave difusa

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 20 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 20 W
• Cor da luz: Branco quente de 2700 K
• Duração da lâmpada até: 10 000 hrs
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 37,4 cm
Comprimento: 35,8 cm
Largura: 35,8 cm
Peso: 2,350 kg

Diversos

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

Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até
12 000 horas.

Esta luz utiliza a tecnologia mais recente em
lâmpadas economizadoras da Philips para
proporcionar uma inundação de luz natural branca
suave. A sua luz difusa irá iluminar a sua divisão com
luz banca suave, permitindo-lhe combinar a
funcionalidade e o respeito pelo ambiente. A luz
difusa é perfeita para a iluminação geral.

Branco elegante

Simples, suave e sempre elegante, o branco é uma
maravilhosa cor intemporal que transmite pureza a
qualquer decoração interior.
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