Philips Ecomoods
Suspensão
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Saving in style
A Ecomoods é a primeira gama de lâmpadas a proporcionar um design bonito e iluminação, para além
de reduzir os custos e apresentar as vantagens ambientais da mais recente tecnologia economizadora
de energia. O resultado é tão bom para o planeta como para o seu sentido de estilo.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economiza até 80% de energia
Longa duração
• Duração ultra-longa até 12 000 horas

403414816

Suspensão

Especificações
Design e acabamento
• Material: metal
• Cor: alumínio

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Lâmpada(s) fluorescente(s) incluída(s)
• Altura ajustável

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 0,0 cm
Altura máxima: 206,2 cm
Comprimento: 117,5 cm
Largura: 11 cm
Peso líquido: 4,150 kg

Potência máxima da lâmpada de substituição: 28 W
Cor da luz: Branco quente de 2700 K
Duração da lâmpada até: 24 000 hrs
Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

Especificações técnicas
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alimentação eléctrica: 230 V, 50 Hz
Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
Número de lâmpadas: 1
Encaixe/casquilho: G5
Potência da lâmpada incluída: 28 W

•
•
•
•

Altura: 119,4 cm
Comprimento: 12,4 cm
Largura: 10,5 cm
Peso: 4,440 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto, Escritório
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Suspensão
•
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