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Decore a sua casa com luz
Este divertido foco com casquilho de rosca LED Dyna da Philips com detalhes brancos transparentes
tem uma personalidade forte para combinar com a sua luz intensa. Ideal para iluminação de realce, a
sua luz LED é potente, enquanto a montagem rotativa e a cabeça orientável permitem ajustes fáceis.
Desenhado para a sua sala de estar e o seu quarto
• Crie um ambiente elegante e acolhedor
• Perfeita para relaxar e socializar
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz LED de alta qualidade
• Economizadora
• Luz branca suave
• Vida útil longa até 15 anos
Características especiais
• Cabeça do foco ajustável
• Adequada para instalação na parede e no tecto
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Destaques
Luz LED de alta qualidade

Cabeça do foco ajustável

Philips, durarão até 15 000 horas (o
equivalente a 15 anos com base numa
utilização média de 3 horas/dia com um
número mínimo de 13 000 ciclos de
acendimento). É tão agradável pensar que já
não tem de se preocupar com a manutenção
ou substituição de lâmpadas, enquanto cria um
ambiente de luz perfeito na sua casa.
Instalação na parede e no tecto

A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada
Philips, é uma solução desenvolvida
exclusivamente pela Philips. Com o seu
acendimento instantâneo, permite um fluxo
luminoso ideal e realça as cores vivas na sua
casa.

Direccione a luz para onde esta é mais
necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a
cabeça do foco da lâmpada.
Economizadora

Luz branca suave
Instale esta lâmpada como aplique ou plafon escolha a sua forma preferida.

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.

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.
Vida útil longa

Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED
integrados, utilizados neste candeeiro LED da

Crie um ambiente elegante
Esta luz 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
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.
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Especificações
Design e acabamento

• LEDs integrados
• Feixes de luz definidos
• Cabeça do foco ajustável

Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
LED
LED incorporado
Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
38 W

Dimensões e peso do produto

Assistência

• Material: sintético
• Cor: preta

Funcionalidade extra/acessório incl.

•
•
•
•

Comprimento: 11,9 cm
Comprimento: 9,6 cm
Largura: 9,6 cm
Peso líquido: 0,163 kg

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50 Hz
Tecnologia da lâmpada: LED, 230 V
Número de lâmpadas: 1
Potência da lâmpada incluída: 3 W
Cor da luz: branca quente
Duração da lâmpada até: 15 000 hrs
Ângulo de feixe: 45°
Fluxo luminoso total do candeeiro: 180 lm

•
•
•
•

Comprimento: 14,8 cm
Comprimento: 10,3 cm
Largura: 10,3 cm
Peso: 0,240 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
•
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