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Viver o momento com alegria
Iluminação contemporânea para a vida actual
Desfrute da beleza das formas arredondadas num tom bege suave. Esta suspensão em metal
de alta qualidade confere elegância à sua casa. Esta irradia uma atmosfera aconchegante e
alegra o espaço que habita. A luz que ilumina os seus encontros acolhedores.
Formatos curvos para uma harmonia perfeita
• Materiais intemporais
Alta qualidade e elevada emissão de luz
• Luz branca suave difusa
• Economizador de energia

422593816

Suspensão

Especificações
Design e acabamento

Destaques

• FX002

Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 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

Dimensões e peso do produto

Assistência

• Material: metal
• Cor: branca

Funcionalidade extra/acessório incl.

•
•
•
•
•

Altura mínima: 35,1 cm
Altura máxima: 150 cm
Comprimento: 90,5 cm
Largura: 32 cm
Peso líquido: 1,85 kg

•
•
•
•

Materiais intemporais

A utilização do metal e do vidro conferem uma
aparência neutra e elegante à sua casa. Materiais
sólidos e descomplicados atraem as mentes
contemporâneas.

Luz branca suave difusa

• 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: fluorescente, 230 V
• Número de lâmpadas: 2
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 23 W

•
•
•
•

Comprimento: 35,8 cm
Comprimento: 45,3 cm
Largura: 36,8 cm
Peso: 3,740 kg

Diversos

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

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.

Economizador de energia

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.
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