Philips myLiving
Pendel

Skapa den rätta ljusstilen
Sandalwood

Gör ett strålande intryck

vit

myLiving

Skapa iögonenfallande effekter i vardagsrummet med en pendel som skapar modern
lekfullhet både när den är tänd och när den är släckt.
Utformad för vardagsrum och sovrum
• Skapa en elegant och inbjudande atmosfär
• Perfekt när du vill koppla av och umgås
• Skapa vackra ljuseffekter
• Lätt att montera
• Högkvalitativa material

40917/31/PN

4091731PN

Pendel

Sandalwood vit

Specifikationer
Design och finish
• Material: material
• Färg: vit

Produktens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd, minst: 48 cm
Höjd, max: 198 cm
Längd: 60 cm
Bredd: 60 cm

•
•
•
•

medföljer inte
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass:
A++ till E
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än
12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Skapa en elegant atmosfär

Service

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den
plats där familjen samlas för att slappna av eller
umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och
sovrum måste vara flexibel och lätt att justera
beroende på användningen under dagen. Om du
noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med
olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få
rummet att kännas varmt och inbjudande.

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

•
•
•
•

Funktioner

Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
Antal lampor: 1
Sockel: E27
Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla
medföljer ej
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 60 W
Dimbar armatur: Nej
Inbyggd LED: NEJ
Energiklass för medföljande ljuskälla: glödlampa

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 28,4 cm
• Längd: 28.1 cm
• Bredd: 11,1 cm

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Pendel

Den här armaturen är designad efter de senaste
smakerna, trenderna och livsstilarna för att lätt
smälta in i din inredning och skapa stämningen du
alltid har velat ha.

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vackra ljuseffekter

•

Den här lampans utformning skapar vackra
ljuseffekter för att framhäva atmosfären i ditt hem på
kvällen. Det spännande samspelet mellan ljus och
skugga förvandlar rummet när lampan är tänd.

Lätt att montera

De kompakta, modulära elementen monteras ihop
på några få minuter, och är enkla att transportera,
bära och installera.

Högkvalitativa material

Den här lampan är tillverkad i lager av material med
mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det
garanterar en stabil och hållbar produkt som
kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Publiceringsdatum
2017-12-06

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Version: 4.1.1

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

12 NC: 9150 053 11001
EAN: 87 18696 15654 4

www.philips.com

