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Decore a sua casa com luz
Descubra este plafon único branco e deslumbre-se com os maravilhosos padrões
entrelaçados criados pelos painéis em vidro. Feixes de luz extra iluminam o tecto, criando
um efeito de auréola fascinante. Transforme a iluminação de salas de estar em arte.
Escolha a iluminação que realmente deseja
• Formas expressivas e elegantes, materiais de alta qualidade
• Várias aplicações e acabamentos para todos os gostos
Luz branca quente maravilhosa e economizadora
• Luz branca quente difusa
• Lâmpada(s) Philips incluída(s)
Soluções de iluminação sustentáveis
• Duração ultra longa da lâmpada
• Economizador de energia

407313116

Plafon

Destaques
Formas e materiais

Os candeeiros inStyle da Philips foram concebidos
para se adaptarem na perfeição à melhor decoração
de interiores, oferecendo vários estilos que se
integram na perfeição em todas as casas. Com muitas
aplicações e acabamentos, combina bem com
cortinas, móveis, a pintura e outros acessórios,
completando o estilo que pretende. Uma atenção
cuidada dos detalhes e designs ajuda-o a expressar o
seu estilo pessoal - para uma decoração de interiores
exactamente como deseja. Isto significa um ambiente
e espaços acolhedores que irá desfrutar com os seus
amigos e família.

Especificações
proporcionar uma inundação de luz natural branca
quente. A sua luz difusa irá iluminar a sua divisão com
luz banca quente, permitindo-lhe combinar a
funcionalidade e o respeito pelo ambiente. A luz
difusa é perfeita para a iluminação geral.

Economizador de energia

• Material: vidro
• Cor: branca

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

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Esta luz da Philips economiza energia em
comparação com fontes de iluminação tradicionais,
ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de
electricidade e a contribuir para a protecção do
ambiente.

Lâmpada(s) Philips incluída(s)

Este candeeiro é fornecido com lâmpada(s) Philips,
oferecendo-lhe a melhor qualidade de luz e os
melhores efeitos, adequados ao seu candeeiro.

Duração ultra longa da lâmpada

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: 2GX13
• Potência da lâmpada incluída: 60 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Cor da luz: Branco quente de 2700 K
• Duração da lâmpada até: 12 000 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
•
•
•
•

Altura: 81,1 cm
Comprimento: 59,1 cm
Largura: 9,5 cm
Peso: 9,850 kg

Diversos

Luz branca quente difusa

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto, Cozinha
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Plafon
•

Lâmpada Philips com duração ultra longa incluída, até
10 000 horas.
Esta luz utiliza a tecnologia mais recente em
lâmpadas economizadoras da Philips para
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Altura: 8,6 cm
Comprimento: 55 cm
Largura: 55 cm
Peso líquido: 8,170 kg

Especificações técnicas

Várias aplicações

Se gosta de design e de experimentar os estilos e
temas mais recentes em sua casa, experimente a
gama inStyle da Philips. É uma gama decorativa de
suspensões, apliques, plafons, candeeiros de pé alto
e de mesa em materiais de alta qualidade e com
várias cores.

Design e acabamento
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