Philips myLiving
Pendel

Skab den rette stil med lys
Mohair

Gør et strålende indtryk

hvid

myLiving

Brug enestående effekter i din dagligstue. Med en bordlampe, der giver et strejf af
moderne lyst til leg – både tændt og slukket.
Designet til dagligstue og soveværelse
• Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære
• Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
• Skab smukke lyseffekter
• Nem at samle
• Materialer i høj kvalitet

40887/31/PN

4088731PN

Pendel

Mohair hvid

Specifikationer
Design og finish

• Materiale: syntetisk
• Farve: hvid

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde minimum: 55 cm
Højde maksimum: 205 cm
Længde: 52 cm
Bredde: 49,5 cm

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Antal lyskilder: 1
Fatning/sokkel: E27
Lyskilde med watt-tal medfølger: Lyskilde
medfølger ikke
Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 60 W
Armatur kan lysdæmpes: Nej
Indbygget LED: NO
Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære

Vigtigste nyheder
medfølger ikke
• Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: A++
til E
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret

Service

• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 30,9 cm
• Længde: 32,1 cm
• Bredde: 24,6 cm

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Pendel
•

Skab en stilfuld atmosfære

Dette lys er designet i overensstemmelse med
nutidens smag, trends og livsstil, så det nemt falder
ind i dit hjems indretning og definerer den lokale
stemning, du altid har ønsket dig.

Perfekt til afslapning og sociale
aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor
familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig.
Belysning til dagligstue og soveværelse skal være
fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former
for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af
forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med
at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en
varm og indbydende atmosfære.

Smukke lyseffekter

Denne lampes design skaber smukke lyseffekter og
giver stemning i hjemmet om aftenen. Det
spændende samspil mellem lys og skygge forandrer
rummet, når lyskilden er tændt.

Nem at samle

De kompakte og modulopbyggede elementer
sammensættes på få minutter og er nemme at
transportere, medbringe og installere.

Materialer i høj kvalitet

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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