Philips
Conjunto de 3 Naturelle
TeaLights

Dê cor ao seu mundo com luz
As TeaLights Naturelle da Philips permitem-lhe criar um ambiente onde e quando quiser. As
luzes LED emitem um brilho quente com uma cintilação suave, sem chamas, cera quente ou
fumo. As velas cabem em qualquer suporte tradicional para velas do tipo tealight.
Exactamente como uma vela verdadeira, mas melhor
• Luz de vela branca e quente com um brilho natural suave
• Frias ao toque, sem chamas, cera quente ou fumo
Fácil de utilizar
• Basta inclinar a vela para a ligar ou desligar
• Fácil de carregar graças ao carregador por indução sem fios
• Utilização em qualquer local sem fios a incomodar
• A vela no interior é amovível
• IP44 - Resistência às intempéries, para utilização no interior e exterior

69187/60/PH

Design elegante e intemporal
• Suportes de vela em vidro verdadeiro

6918760PH

Conjunto de 3 Naturelle TeaLights

Destaques
Luz de vela quente natural

Especificações
Fácil de carregar

Design e acabamento
• Material: vidro
• Cor: branca

Funcionalidade extra/acessório incl.
•
•
•
•

LEDs integrados
Totalmente apropriada para criação de ambientes
Base de carregamento incluída
Adaptador de corrente incluído

Dimensões e peso do produto
Basta carregar as luzes LED em forma de vela no
carregador por indução.
Estas velas fornecem uma luz branca quente com um
brilho natural suave. O efeito de luz é tão
semelhante ao das velas reais, que é difícil notar a
diferença.

Tecnologia LED segura

Utilização em qualquer local

Graças à bateria integrada, as luzes LED em forma de
vela da Philips funcionam sem o incómodo de fios
quando estão carregadas. Pode colocá-las em
qualquer local, desde uma mesa a um canto pequeno,
ou até numa estante.

A vela no interior é amovível

•
•
•
•

Comprimento: 4,6 cm
Comprimento: 26,8 cm
Largura: 10 cm
Peso líquido: 0,717 kg

Especificações técnicas
•
•
•
•

Alimentação eléctrica: 230 V
Número de lâmpadas: 3
Potência da lâmpada incluída: 0,5 W
Potência máxima da lâmpada de substituição:
0,5 W
• Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
• Classe de protecção: III - voltagem ultra baixa de
segurança

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•
Estas velas da Philips são frias ao toque graças à
utilização da tecnologia LED. Pode criar o ambiente
perfeito sem o risco de chamas desprotegidas, cera
quente ou fumo.

Fácil de ligar e desligar

Ao inclinar a luz LED em forma de vela, pode ligá-la
e desligá-la. É incrivelmente simples e divertido.

Diversos
A vela no interior é amovível para colocar em
qualquer suporte para tealight existente.

IP44 - Resistência às intempéries

Estas luzes LED em forma de vela também são
adequadas para utilização ao ar livre graças à IP44.
Crie um ambiente especial no seu jardim!

Suportes de vela em vidro verdadeiro

Estas velas são fornecidas com suportes em vidro.
Graças ao design intemporal, adaptam-se facilmente
a qualquer decoração interior.
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• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Candeeiro de mesa
•

