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Oprawa sufitowa

30657/31/16
Saving in style

Upiększ swoje mieszkanie tą zabawną białą lampą sufitową Ecomoods firmy Philips, której 
okrągły kształt wprowadza styl retro do nowoczesnego wnętrza. Lampa rzuca piękne, ciepłe, 
białe światło, którego jasność można dowolnie ustawić, aby stworzyć kapitalny nastrój.

Oszczędzaj energię i pieniądze
• Nawet 80% oszczędność energii
• Solidne i niezawodne
• Niezwykle wysoka trwałość żarówki

Nasyć swoje poczucie stylu
• Stylowe i nowoczesne wzornictwo
• Stylowa biel

Wypełnij swój dom ciepłym światłem
• Rozproszone, ciepłe, białe światło
• Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania



 Nawet 80% oszczędność energii

Dużą zaletą fluorescencyjnego oświetlenia jest jego 
energooszczędność. Świetlówka zużywa jedynie 
jedną piątą energii wykorzystywanej przez 
konwencjonalną żarówkę. To oznacza, że instalując 
oświetlenie fluorescencyjne firmy Philips w swoim 
domu zamiast standardowych żarówek, możesz 
obniżyć rachunki za prąd o około 80%!

Niezwykle wysoka trwałość żarówki

W zestawie żarówka firmy Philips o niezwykłej 
trwałości — do 8000 godzin użytkowania.

Solidne i niezawodne

Produkty oświetleniowe Ecomoods firmy Philips 
gwarantują trwałość przez długi czas, ponieważ 
każdy ich moduł jest wykonany z wysokiej jakości 
części i materiałów. To doskonałe oprawy na wiele, 
wiele lat.

Stylowe i nowoczesne wzornictwo
Linia Ecomoods charakteryzuje się czystym, 
nowoczesnym wyglądem, który przełamuje 
stereotyp tradycyjnych produktów 
energooszczędnych — masywnych i nieatrakcyjnych. 
Jest smukła i stylowa — każda oryginalna lampa z tej 
kolekcji została starannie zaprojektowana jako 
idealne połączenie formy i funkcjonalności.

Rozproszone, ciepłe, białe światło

Ta lampa wykorzystuje najnowszą technologię 
opracowaną przez firmę Philips, która pozwala 
uzyskać ciepłe, naturalne, białe światło przy 
jednoczesnej oszczędności energii. Efekt 
rozproszonego światła rozjaśni pomieszczenie 
ciepłym, białym blaskiem. Produkt łączy w sobie 
funkcjonalność i dbałość o środowisko. Rozproszone 
światło nadaje się idealnie do ogólnego oświetlenia.

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.

Stylowa biel
Prosta, stonowana i zawsze stylowa biel jest 
ponadczasowym, zachwycającym kolorem, który 
wnosi czystość do każdego wnętrza.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: syntetyk
• Kolor: biały

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 31,7 cm
• Długość: 37,8 cm
• Szerokość: 20 cm
• Waga netto: 2,020 kg

Specyfikacja techniczna
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: fluorescencyjny, 230 V
• Liczba źródeł światła: 2
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: 20 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 

20 W
• Barwa światła: 2700 k, ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła: 8000 godz.
• Współczynnik IP: IP20, ochrona przed 

przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony 
przed wodą

• Klasa ochronności: I — uziemienie

Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
• Wysokość: 65,9 cm
• Długość: 22,5 cm
• Szerokość: 22,5 cm
• Waga: 3,310 kg

Różne
• Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Oprawa sufitowa
•
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