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myLiving
Niech każda chwila będzie pełna radości

Współczesne oświetlenie pasujące do dzisiejszego stylu życia
Philips myLiving Contemporary to kolekcja produktów do oświetlenia punktowego. Ich 
elegancka forma i wysokiej jakości światło pasują do obecnych gustów, trendów i stylów 
życia.

Współczesne oświetlenie dostosowane do potrzeb klienta
• Wiązka światła doskonała do oświetlenia akcentowego
• Skieruj światło tam, gdzie chcesz
• Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

Zakrzywione kształty tworzą idealną harmonię
• Naturalne i charakterystyczne kształty
• Ponadczasowe materiały

Wysokiej jakości światło o silnym strumieniu
• Wspaniałe oświetlenie wysokiej jakości
• Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania
• Oszczędność energii

Wyjątkowe cechy
• Elegancka czerń



 Oświetlenie akcentowe

Ten reflektor punktowy firmy Philips zapewnia 
wiązkę światła doskonałą do oświetlenia 
akcentowego i podkreśla każdy element 
wystroju wnętrza.

Skieruj światło tam, gdzie chcesz

Ten reflektor punktowy Philips myLiving 
zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem 
domu. Jest elastyczny i można go swobodnie 
obracać w dowolnym kierunku — umożliwia 
to skierowanie światła tam, gdzie jest ono 
najbardziej potrzebne.

Do każdego pomieszczenia w Twoim 
domu
W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo 
elegancki reflektor punktowy firmy Philips 
wniesie ozdobny akcent do każdego 
pomieszczenia w Twoim domu.

Naturalne i charakterystyczne kształty
Łagodne krawędzie i zakrzywione linie to 
cechy charakterystyczne dla ponadczasowych 
produktów z kolekcji Philips myLiving. 
Reflektory punktowe myLiving są praktyczne, a 
jednocześnie eleganckie i subtelne — 
doskonale komponują się z każdym 
współczesnym wnętrzem.

Ponadczasowe materiały
Zastosowanie metalu i szkła nadaje 
pomieszczeniu neutralny i elegancki wygląd. 
Solidne, proste materiały są zgodne z duchem 
współczesności.

Wspaniałe oświetlenie wysokiej jakości

Żarówki halogenowe Philips zapewniają piękne 
światło umożliwiające podkreślenie niektórych 
elementów i stworzenie przyjemnego nastroju.

Możliwość przyciemniania

Ta lampa firmy Philips jest wyposażona w 
funkcję regulacji natężenia światła za pomocą 
regulatora przyciemniania (niedołączony do 
zestawu). Dzięki temu można podkreślić 
element wystroju lub stworzyć idealną 
atmosferę na każdą okazję — niezależnie od 
tego, czy chodzi o romantyczną kolację we 
dwoje czy o relaks z rodziną i przyjaciółmi w 
salonie.

Oszczędność energii

Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż 
tradycyjne źródła światła, co pozwala 
zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do 
ochrony środowiska.

Elegancka czerń
Elegancki i ponadczasowy kolor w 
intensywnym, głębokim odcieniu hebanu.
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Stylistyka i wykończenie
• Materiał: metal
• Kolor: czarny

Dodatkowe funkcje/akcesoria w 
zestawie
• Możliwość przyciemniania
• Żarówki halogenowe w zestawie
• Precyzyjne wiązki światła
• Reflektor z możliwością regulacji

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 12 cm
• Długość: 10,3 cm
• Szerokość: 10,3 cm
• Waga netto: 0,955 kg

Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: halogen, 230 V
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: GU10
• Moc źródła światła w zestawie: 35 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 

50 W
• Barwa światła: ciepła biel
• Maksymalna trwałość źródła światła: 2000 godz.
• Kąt rozsyłu: 40°

• Oprawa z możliwością przyciemniania
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: NIE
• Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: D
• Oprawa jest zgodna ze źródłami światła klasy: C do 

E
• Współczynnik IP: IP20, ochrona przed 

przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony 
przed wodą

• Klasa ochronności: II — podwójna izolacja
• Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce 

o mocy: 45 W
• Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła 
światła w lumenach: 270 lm

Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
• Wysokość: 13,7 cm
• Długość: 12,1 cm
• Szerokość: 12,1 cm
• Waga: 1,055 kg

Różne
• Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Oświetlenie punktowe
•
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