Philips InStyle
Suspensão

InStyle

40826/31/16

Crie o seu estilo com luz
As formas curvadas modernas desta suspensão Bent da gama InStyle da Philips esculpem
a luz de forma maravilhosa e criam um agradável jogo de luz suave difusa e sombra, num
design robusto em metal de qualidade superior.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economizador de energia
• Luz branca suave
• Tem sempre uma lâmpada Philips incluída
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
Características especiais
• A altura da suspensão pode ser ajustada facilmente
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Suspensão

Destaques
Luz branca suave

Especificações
intensidade de luz regulável

Design e acabamento
• Material: vidro
• Cor: branca

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Lâmpada(s) de halogéneo incluída(s)
• Compatível c/ interrup. regul. da intensidade da luz
p/ parede.
• Altura ajustável

Dimensões e peso do produto

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor,
indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As
lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem
uma luz suave e mais aconchegante, enquanto as
lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins
produzem uma luz fria e mais energética. Este
candeeiro da Philips oferece luz branca suave para
uma atmosfera aconchegante.

Intensidade de luz ajustável nestes candeeiros da
Philips com interruptor de regulação de intensidade
da luz (não incluído). Isto torna este candeeiro na
opção ideal para realçar uma característica ou para
criar um ambiente adequado a qualquer ocasião,
quer seja uma refeição íntima a dois ou um momento
de descontracção com a família e os amigos na sua
sala de estar.

Altura ajustável

Economizador de energia

Esta suspensão da Philips é fornecida com cabos
longos que lhe permitem uma flexibilidade máxima
durante e após a instalação. Seleccione a altura
perfeita para as suas necessidades.

Tem sempre uma lâmpada Philips
incluída

•
•
•
•
•

Altura mínima: 27,1 cm
Altura máxima: 150 cm
Comprimento: 48,5 cm
Largura: 43 cm
Peso líquido: 4,210 kg

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: halogéneo, 230 V
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 70 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 70 W
• Cor da luz: Branco quente de 2800 K
• Duração da lâmpada até: 2000 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
•
•
•
•
Esta lâmpada economizadora da Philips poupa
energia em comparação com fontes de luz
tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas
contas de electricidade e a contribuir para a
protecção ambiental.

Diversos

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

Estão sempre incluídas na embalagem lâmpadas
EcoClassic da Philips de alta qualidade com eficiência
energética para obter o melhor efeito de luz.
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Comprimento: 28,8 cm
Comprimento: 54,8 cm
Largura: 48,3 cm
Peso: 6,200 kg

