
 

 

Philips myBathroom
Oprawa sufitowa

Spa
biały
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Odśwież się dzięki pięknemu, 

naturalnemu światłu
Każda kąpiel będzie orzeźwiająca w białej, ciepłej atmosferze stworzonej przez oprawę ścienną i 

sufitową Philips myBathroom Spa. Dzięki dyfuzorowi z białego szkła wysokiej jakości światło jest jasne, 

a jednocześnie komfortowe. Wydobywanie naturalnego koloru skóry i oszczędność energii to 

dodatkowe zalety tej lampy.

Do zastosowania w łazience
• Naturalny kolor skóry dzięki światłu wysokiej jakości
• IP44, produkt idealnie nadający się do użytkowania w łazience

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Ciepłe, białe światło
• Do zestawu zawsze dołączamy żarówki firmy Philips



 Naturalny kolor skóry

Ta lampa łazienkowa Philips oddaje kolory w 
naturalny i wierny sposób — tak jak słońce.

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.

Do zestawu zawsze dołączamy żarówki 
firmy Philips

W zestawie znajdują się wysokiej jakości, 
energooszczędne żarówki Philips EcoLamp, które 
pozwalają osiągnąć najlepszy efekt oświetleniowy.

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.

IP44 — bezpieczne korzystanie w 
łazience

Ta lampa łazienkowa Philips została zaprojektowana 
pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła 
rygorystyczne testy, które potwierdziły jej 
odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: 
pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a 
druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że 
lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej 
idealną lampę do łazienki.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: szkło
• Kolor: biały

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 12 cm
• Długość: 26 cm
• Szerokość: 26 cm
• Waga netto: 1,290 kg

Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: fluorescencyjne, 230 V
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: 20 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 

20 W
• Barwa światła: ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła: 10 000 godz.
• Oprawa z możliwością przyciemniania: Nie
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: NIE
• Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: 

A godz.
• Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A+ 

do E
• Współczynnik IP: IP44, ochrona przed 

przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona przed 
rozchlapaną wodą

• Klasa ochronności: II — podwójna izolacja
• Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce 

o mocy: 95 W
• Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła 
światła w lumenach: 1320 lm

Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
• Wysokość: 28,7 cm
• Długość: 28,2 cm
• Szerokość: 12,7 cm
• Waga: 1,605 kg

Różne
• Opracowano z myślą o: Łazienka
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Oprawa sufitowa
•
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