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Cuide de si com uma luz
natural maravilhosa
Apesar da sua proximidade à água, este aplique Hydrate da gama myBathroom da Philips é isolado
contra a humidade. Este possui um difusor de vidro de alta qualidade, uma base cromada e um
interruptor para uma luz branca reconfortante que é ideal e precisa na apresentação do seu tom de
pele.
Concebido para a sua casa de banho
• Tom de pele real com luz de alta qualidade
• IP21, perfeitamente adequado à sua casa de banho
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economizador de energia
• Luz branca suave
• Tem sempre uma lâmpada Philips incluída
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
Características especiais
• Interruptor para ligar/desligar no artigo
• Saída do cabo
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Destaques
Tom de pele real

eficiência energética para obter o melhor
efeito de luz.

IP21 - seguro para a casa de banho

Saída do cabo
A saída do cabo permite-lhe montar o
candeeiro na sua parede e ligá-lo a uma tomada
eléctrica normal.
intensidade de luz regulável

Este candeeiro de casa de banho da Philips
reflecte as cores de uma forma natural e
exacta. Exactamente da mesma forma que o
sol.
Luz branca suave

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor,
indicadas em unidades designadas Kelvins (K).
As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins
produzem uma luz suave e mais aconchegante,
enquanto as lâmpadas com um valor mais alto
de Kelvins produzem uma luz fria e mais
energética. Este candeeiro da Philips oferece
luz branca suave para uma atmosfera
aconchegante.

Intensidade de luz ajustável nestes candeeiros
da Philips com interruptor de regulação de
intensidade da luz (não incluído). Isto torna
este candeeiro na opção ideal para realçar uma
característica ou para criar um ambiente
adequado a qualquer ocasião, quer seja uma
refeição íntima a dois ou um momento de
descontracção com a família e os amigos na sua
sala de estar.

Interruptor para ligar/desligar no artigo

Economizador de energia

Com o interruptor integrado no candeeiro de
forma discreta, pode ligar e desligar a luz
facilmente.

Tem sempre uma lâmpada Philips
incluída

Esta lâmpada economizadora da Philips poupa
energia em comparação com fontes de luz
tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas
suas contas de electricidade e a contribuir para
a protecção ambiental.

Estão sempre incluídas na embalagem lâmpadas
Philips EcoHalo de alta qualidade com

Este candeeiro de casa de banho da Philips foi
especialmente concebido para ambientes
húmidos. Foi submetido a testes rigorosos
para assegurar a sua resistência à água. A
classificação IP é descrita por dois números: o
primeiro refere-se ao nível de protecção
contra pó, o segundo à protecção contra água.
Este candeeiro de casa de banho foi concebido
com a classificação IP21: está protegido contra
pingos de água.
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Especificações
Design e acabamento
• Material: metal
• Cor: cromado

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 13,5 cm
Comprimento: 65 cm
Largura: 12,7 cm
Peso líquido: 1,620 kg

• Duração da lâmpada até: 2000 hrs
• Código IP: IP21, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, protecção contra água a pingar
verticalmente
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: halogéneo, 230 V
• Número de lâmpadas: 3
• Encaixe/casquilho: G9
• Potência da lâmpada incluída: 28 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 40 W
• Cor da luz: Branco quente de 2800 K

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 66,3 cm
Comprimento: 13,3 cm
Largura: 10,8 cm
Peso: 2 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Casa de banho
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
•
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