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Ênfase no estilo
Iluminação com forma e função modernas
A gama myLiving Moderno da Philips é uma gama de focos emblemáticos com forma e
função perfeitas que se adaptará na perfeição a qualquer decoração interior caracterizada
pela simplicidade e por linhas fortes.
Dê ênfase ao estilo através da luz
• Iluminação de realce
• Direccione a luz como desejar
• Para qualquer divisão no interior
Linhas elegantes, sofisticação simples
• Formas puras e modernas
Alta qualidade e elevada emissão de luz
• Luz brilhante de alta qualidade
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
• Economizador de energia
Características especiais
• Alumínio escovado

530644816

Foco

Destaques
Iluminação de realce

Formas puras e modernas
Os focos myLiving da Philips foram concebidos
para se adaptarem na perfeição a decorações
de interiores modernas. As suas linhas
elegantes e formas simples adaptar-se-ão na
perfeição a qualquer interior moderno.
Simples e confiantes, estes transmitem a ênfase
perfeita do estilo.

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.
Economizador de energia

Luz brilhante de alta qualidade

Este foco da Philips tem o feixe de luz perfeito
para iluminação de detalhes. Com luz focada
pode salientar um detalhe ou uma
característica da sua decoração interior.
Direccione a luz como desejar

As lâmpadas EcoHalogen da Philips fornecem
uma luz brilhante para realçar características
ou criar um ambiente agradável na sua sala
enquanto poupa energia, em comparação com
as lâmpadas de halogéneo tradicionais.
Intensidade de luz ajustável
Este foco myLiving da Philips proporciona-lhe
um controlo total da iluminação da sua casa. As
cabeças dos focos flexíveis rodam livremente
em qualquer direcção, permitindo-lhe
direccionar a luz para onde esta é mais
necessária.
Para qualquer divisão no interior
Totalmente funcional e, em simultâneo, muito
elegante, este foco da Philips dará um toque
decorativo a qualquer divisão da sua casa.

Intensidade de luz ajustável nestes candeeiros
da Philips com interruptor de regulação de

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.
Alumínio escovado
Marcadamente moderna, esta variedade de
alumínio oferece a mesma beleza,
complementada por uma aparência escovada,
proporcionando um relevo extra à superfície
do candeeiro.
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Especificações
Design e acabamento
• Material: metal
• Cor: alumínio

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Altura: 18,3 cm
Comprimento: 61,8 cm
Largura: 12,6 cm
Peso líquido: 2,560 kg

• Duração da lâmpada até: 1000 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

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: halogénio, 230 V
• Número de lâmpadas: 4
• Encaixe/casquilho: G9
• Potência da lâmpada incluída: 42 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Cor da luz: Branco quente de 2800 K

•
•
•
•

Altura: 62,9 cm
Comprimento: 19,8 cm
Largura: 9,3 cm
Peso: 3,180 kg

Diversos

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

Data de publicação
2013-05-29

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Versão: 1.0.1

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 040 68401
EAN: 87 18291 43402 3

www.philips.com

