Philips myLiving
Foco

Dender
branco
LED

myLiving

Decore a sua casa iluminando-a
O foco metálico branco Dender da gama myLiving da Philips possui um elegante braço longo e uma
estrutura generosa em forma de sino. O formato familiar confere um estilo clássico a uma divisão e
ajuda os LEDs avançados a produzir luz branca suave e abundante com a mesma beleza e o mesmo
brilho que o halogéneo.
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
Características especiais
• Cabeça do foco ajustável
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Foco

Dender branco, LED

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

Funcionalidade extra/acessório incl.
• LEDs integrados
• Cabeça do foco ajustável

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 12,9 cm
Comprimento: 8,2 cm
Largura: 8,2 cm
Peso líquido: 0,335 kg

•
•
•
•

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: I - com ligação à terra
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
29 W

Assistência

• 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: LED, 230 V
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 4 W
• Cor da luz: branca quente
• Duração da lâmpada até: 22 900 hrs
• Ângulo de feixe: 45°
• Fluxo luminoso total do candeeiro: 330 lm

•
•
•
•

Comprimento: 14,8 cm
Comprimento: 9,3 cm
Largura: 9,3 cm
Peso: 0,380 kg

Diversos

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

Data de publicação
2015-09-07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Versão: 2.0.1

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

12 NC: 9150 049 37501
EAN: 87 18696 12543 4

www.philips.com

