Philips myBathroom
Loftslampe

WATERLILY
krom
LED

Gør dig i stand i smukt
og naturligt lys
Tag en pause fra verden udenfor på dit badeværelse. Philips myBathroom Waterlilyloftslampen giver et perfekt, varmt lys i badeværelset. Udviklet til brug i fugtige omgivelser
og gengiver farver præcist og naturligt.
Designet til dagligstue og soveværelse
• Materialer i høj kvalitet
Designet til dit badeværelse
• Den rette hudtone med lys af høj kvalitet
• IP44, passer perfekt til dit badeværelse

33044/11/P0

Bæredygtige løsninger til lys
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED-modul og driver
• Energibesparende
• Lang brugstid på op til 25 år

3304411P0

Loftslampe

WATERLILY krom, LED

Vigtigste nyheder
Ægte hudfarve

Specifikationer
hjælper dig således med at spare penge på
elregningen og gøre noget for miljøet.

IP44 - badeværelse sikkert

Design og finish

• Materiale: syntetisk
• Farve: krom

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 10,2 cm
Længde: 23,6 cm
Bredde: 23,6 cm
Nettovægt: 0,570 kg

Tekniske specifikationer

Dette badeværelseslys fra Philips afspejler farverne
på en naturlig og nøjagtig måde. Præcis som solen
ville gøre.

5 års garanti på LED-system

Dette badeværelseslys fra Philips er specielt designet
til fugtige miljøer. Det blev testet nøje for at sikre
god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med
to tal. det første henviser til beskyttelse mod støv,
det andet mod vand. Dette badeværelseslys er
designet med IP44: det er beskyttet mod vandsprøjt,
dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til
badeværelsesbrug.

Lang brugstid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50 Hz
Lyskildeteknologi: LED, 230 V
Antal lyskilder: 1
Lyskilde med watt-tal medfølger: 8 W
Lysfarve: varm hvid
Samlet lyseffekt fra armatur: 800 lm
Armatur kan lysdæmpes: Nej
LED
Levetid på op til: 25.000 timer
IP-kode: IP44, beskyttelse mod genstande på over
1 mm, beskyttelse mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 58 W

Service

• Garanti: 5 år

Emballagemål og -vægt
•
•
•
•

Diverse

Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde
tilbyder Philips 5 års garanti på LED-systemet, det vil
sige LED-modulet og driveren i denne lyskilde.

• Specielt designet til: Badeværelse
• Styling: Moderne
• Type: Loftslampe
•

Energibesparende

En pære, du kan stole på. LED-pæren, der følger med
denne Philips LED-lampe, varer i op til 25.000 timer
(hvilket svarer til 25 år ved et gennemsnitligt forbrug
på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd-/
slukknappen). Det føles så behageligt at tænke på, at
du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse
eller udskiftning af pære, mens du har den perfekte
lysmæssige stemning i dit hjem.

Materialer i høj kvalitet
Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer
energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i
materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish.
Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt,
som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.
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Højde: 25.8 cm
Længde: 25,3 cm
Bredde: 11,3 cm
Vægt: 0,800 kg

www.philips.com

