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Dekorer dit hjem med lys
Philips myLiving Oval er en elegant væglampe, der bader din væg i varmt LED-lys. Den
smukke og bløde glasskærm med dekorative konturer passer nemt ind i enhver
indretning.
Designet til dagligstue og soveværelse
• Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære
• Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
Bæredygtige løsninger til lys
• LED-lyskilde af høj kvalitet
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED-modul og driver
• Energibesparende
• Varmt hvidt lys
• Lang brugstid på op til 15 år

310745616

Væglampe

Oval hvid, LED

Vigtigste nyheder
LED-lyskilde af høj kvalitet

Specifikationer
Energibesparende

Design og finish
• Materiale: glas
• Farve: hvid

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Integreret LED
• 5 års garanti på LED-modul

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 13,5 cm
Længde: 15,9 cm
Bredde: 9,3 cm
Nettovægt: 0,330 kg

Tekniske specifikationer
LED-teknologien, som er indbygget i denne Philipslyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips.
Mens den øjeblikkeligt tændes, giver den en optimal
lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer
energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og
hjælper dig således med at spare penge på
elregningen og gøre noget for miljøet.

5 års garanti på LED-system

Lang brugstid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50 Hz
Lyskildeteknologi: LED, 230 V
Antal lyskilder: 1
Lyskilde med watt-tal medfølger: 3 W
Lysfarve: varm hvid
Samlet lyseffekt fra armatur: 270 lm
Armatur kan lysdæmpes: Nej
LED
Levetid på op til: 30.000 timer
IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 27 W

Service

• Garanti: 5 år

Emballagemål og -vægt

Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde
tilbyder Philips 5 års garanti på LED-systemet, det vil
sige LED-modulet og driveren i denne lyskilde.

Varmt hvidt lys

En lyskilde, du kan stole på. De indbyggede LED'er,
der anvendes i denne Philips LED-lyskilde, varer i op
til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et
gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst
13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det føles så
behageligt at tænke på, at du ikke behøver at
bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af
lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige
stemning i dit hjem.

Skab en stilfuld atmosfære

Dette lys er designet i overensstemmelse med
nutidens smag, trends og livsstil, så det nemt falder
ind i dit hjems indretning og definerer den lokale
stemning, du altid har ønsket dig.

Perfekt til afslapning og sociale
aktiviteter
Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en
lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere
hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvinværdi producerer et koldt, mere energifyldt lys.
Denne Philips-lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en
hyggelig atmosfære.

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor
familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig.
Belysning til dagligstue og soveværelse skal være
fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former
for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af
forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med
at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en
varm og indbydende atmosfære.
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Højde: 16,8 cm
Længde: 15,3 cm
Bredde: 8,8 cm
Vægt: 0,435 kg

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Væglampe
•

