Philips myLiving
Suspensão

Decore a sua casa com luz
TUNNEL
branco

myLiving

40954/31/PN

Esta suspensão Tunnel da gama myLiving da Philips combina um abajur branco em metal
com um detalhes em madeira natural na parte superior, para conferir um toque natural
à sua casa.
Desenhado para a sua sala de estar e o seu quarto
• Crie um ambiente elegante e acolhedor
• Perfeita para relaxar e socializar

4095431PN

Suspensão

TUNNEL branco

Especificações
Design e acabamento
• Material: metal
• Cor: branco

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 39,5 cm
Altura máxima: 189,5 cm
Comprimento: 44 cm
Largura: 44 cm
Peso líquido: 2 kg

Destaques
lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A++ a E
• Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo

Crie um ambiente elegante

Assistência

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um
local onde as famílias se reúnem para descontrair e
os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de
estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de
utilizar para se adaptar às diferentes utilizações ao
longo do dia. A colocação cuidada de diferentes
fontes de iluminação e a combinação de diferentes
camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço
e a proporcionar à divisão um toque quente e
acolhedor.

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: sem

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 40 cm
Comprimento: 50,3 cm
Largura: 50,3 cm
Peso: 4,700 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Suspensão
•
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Esta iluminação foi concebida com base nas novas
preferências e tendências e nos novos estilos de vida
para se integrar facilmente na sua decoração interior
e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

Perfeita para relaxar e socializar

