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Niech światło stanie się 

istotnym składnikiem
Te lampki podszafkowe Philips myKitchen Delicious rzucają wiernie oddające kolory, jasne światło na 

kuchenny blat, a ich matową chromowaną powierzchnię można łatwo wyczyścić po zakończeniu 

gotowania. Opcjonalny regulator przyciemniania umożliwia stworzenie miłego nastroju w kuchni.

Do zastosowania w kuchni
• Wysokiej jakości światło w odpowiednich kolorach

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Chłodne białe światło
• Ciepłe, białe światło
• Do zestawu zawsze dołączamy żarówki firmy Philips
• Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania

Wyjątkowe cechy
• Przycisk włączania / wyłączania na lampie



 Ciepłe, białe światło

Światło może mieć różne temperatury 
barwowe oznaczane za pomocą jednostek 
zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej 
wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej 
przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej 
wartości kelwinów dają chłodne, bardziej 
pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips 
rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia 
przytulną atmosferę.

Prawdziwe kolory

Ta lampa do kuchni firmy Philips oddaje kolory 
w naturalny i wierny sposób — tak jak słońce.

Do zestawu zawsze dołączamy żarówki 
firmy Philips

W zestawie znajdują się wysokiej jakości, 
energooszczędne żarówki Philips EcoHalo, 

które pozwalają osiągnąć najlepszy efekt 
oświetleniowy.

Chłodne białe światło

Światło może mieć różne temperatury 
barwowe oznaczane za pomocą jednostek 
zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej 
wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej 
przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej 
wartości kelwinów dają chłodne, bardziej 
pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips 
rzuca chłodne, białe światło, które wspomaga 
koncentrację.

Możliwość przyciemniania

Ta lampa firmy Philips jest wyposażona w 
funkcję regulacji natężenia światła za pomocą 
regulatora przyciemniania (niedołączony do 
zestawu). Dzięki temu można podkreślić 
element wystroju lub stworzyć idealną 
atmosferę na każdą okazję — niezależnie od 
tego, czy chodzi o romantyczną kolację we 
dwoje czy o relaks z rodziną i przyjaciółmi w 
salonie.

Oszczędność energii

Ta energooszczędna lampa firmy Philips 
zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła 
światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za 
prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Przycisk włączania / wyłączania na 
lampie

Dyskretnie umieszczony na lampie przycisk 
umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie światła.
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Stylistyka i wykończenie
• Materiał: metal
• Kolor: matowy chrom

Dodatkowe funkcje/akcesoria w 
zestawie
• Możliwość przyciemniania
• Żarówki halogenowe w zestawie
• Precyzyjne wiązki światła

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 5,4 cm
• Długość: 9,0 cm
• Szerokość: 14,3 cm
• Waga netto: 0,585 kg

Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: halogen, 12 V
• Liczba źródeł światła: 2
• Trzonek: G4
• Moc źródła światła w zestawie: 20 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 

20 W
• Barwa światła: ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła: 2000 godz.
• Oprawa z możliwością przyciemniania

• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: NIE
• Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: C
• Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: B do 

E
• Współczynnik IP: IP20, ochrona przed 

przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony 
przed wodą

• Klasa ochronności: III — bezpieczne, bardzo niskie 
napięcie

• Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła 
światła w lumenach: 255 lm

Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
• Wysokość: 26,5 cm
• Długość: 15,4 cm
• Szerokość: 7,8 cm
• Waga: 0,720 kg

Różne
• Opracowano z myślą o: Kuchnia
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Oświetlenie podszafkowe
•
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