Philips InStyle
Suspensão

Crie o estilo de luz certo
HOOK

Complemente o aspecto vintage

preto

InStyle

Desfrute do design emblemático com um candeeiro vintage que combina na perfeição com o seu estilo
pessoal. A suspensão Hook da gama InStyle da Philips tem acabamentos em preto com uma parte
superior em cobre. O design da Philips com 50 anos está actualizado e tem uma óptima aparência tanto
para decorações de interiores modernas como retro.
Desenhado para a sua sala de estar e o seu quarto
• Crie um ambiente elegante e pessoal
• Perfeita para relaxar e socializar
• Materiais de alta qualidade
Características especiais
• Sem lâmpada incluída

40956/30/PN

4095630PN

Suspensão

HOOK preto

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

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 33,5 cm
Altura máxima: 183,5 cm
Comprimento: 39,6 cm
Largura: 39,6 cm
Peso líquido: 3,200 kg

Destaques
lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A++ a E
• 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)

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: lâmpada não incluída
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Candeeiro de luz regulável: Não
• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: sem

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 36,5 cm
Comprimento: 45,3 cm
Largura: 45,3 cm
Peso: 4,500 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto
• Estilo: Excelência
• Tipo: Suspensão
•

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um
local onde as famílias se reúnem para descontrair e
os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de
estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de
utilizar para se adaptar às diferentes utilizações ao
longo do dia. A colocação cuidada de diferentes
fontes de iluminação e a combinação de diferentes
camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço
e a proporcionar à divisão um toque quente e
acolhedor.

Crie um ambiente elegante

Este candeeiro é uma maravilhosa nova expressão de
design intemporal. A forma emblemática é uma união
requintada de passado e presente. Perfeitamente
integrada tanto em decorações interiores modernas
como retro, esta luz dá-lhe liberdade para combinar
o clássico com o contemporâneo para uma casa com
uma aparência e uma sensação boas.

Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe
permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à
divisão e à sua preferência. A escolha de uma
lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo
luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é fabricado em materiais de alta
qualidade com acabamento superior. Desta forma, é
garantido um produto sólido e de longa duração que
irá melhorar a sua casa por muitos anos.
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