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Inred hemmet med ljus

takkrona med LED-belysning
De här fängslande, uttrycksfulla ljuskronorna och taklamporna i krom, guld och brons 
utgör en enastående mittpunkt i rummet. På var och en av de tunna, eleganta armarna av 
de här vardagsrumslamporna sitter en HighPower LED.

Använd den belysning du verkligen vill ha
• Uttrycksfulla och eleganta former, förstklassiga material
• Flera användningsområden och material som faller dig i smaken

Avancerad LED-teknologi
• High Power LED
• Hög ljuskvalitet och starkt ljus
• Varmvitt ljus
• Justerbar ljusintensitet med dimmer

Hållbara belysningslösningar
• Extremt lång drifttid
• Energibesparing



 Former och material
Philips InStyle-lampsocklarna är utformade att 
passa tillsammans med det allra bästa inom 
heminredning och erbjuder flera stilar som 
passar perfekt in i alla hem. Den breda 
kollektionen är enkel att kombinera med 
gardiner, möbler och färg så att de 
kompletterar den övriga stilen i rummet. Fokus 
ligger på detaljer och design, vilket gör att du 
kan uttrycka din personliga stil och få 
heminredningen precis som du önskar. Det 
innebär en inbjudande stämning och miljö som 
vännerna, familjen och du själv uppskattar.

Flera användningsområden

Om du är intresserad av design och gillar att 
experimentera med nya stilar hemma bör du 
prova Philips InStyle. Det är en serie 
dekorativa pendlar, vägg-, tak-, golv- och 
bordslampor i förstklassiga material och olika 
färger.

High Power LED

LED-modulen för den här lampan är en unik 
lösning som utvecklats av Philips genom att 
kombinera tre lysdioder i ett syntet- och 
aluminiumhölje. Denna teknik ger högsta 
möjliga ljusmängd och helt jämn ljusfärg.

Varmvitt ljus

Lys upp hemmet i varmvitt ljus tack vare den 
senaste LED-innovationen. Philips presenterar 
den senaste generationens HighPower LED 
med varmvitt ljus och en färgtemperatur på 2 
700 Kelvin. Den här innovationen tar Philips 
lampsockar till en ny nivå. Nu kan du 
kombinera en snygg och stämningsfull design 
med ljus- och energieffektivitet.

Hög ljuskvalitet

En LED-modul på 7,5 W producerar ljus som 
motsvarar en 40 W glödlampa (350 Lumen). 
Spara energi med hög ljusstyrka.

Dimbar

Justera ljusintensiteten för Philips LED-
belysning med en dimmer (medföljer inte). Det 
gör den här lampan perfekt när du vill skapa 

rätt stämning för alla tillfällen, både mysiga 
middagar på tu man hand och umgänge med 
nära och kära i vardagsrummet. Philips har 
testat flera väggdimrar som visat sig vara 
kompatibla med vår LED-belysning. En lista 
över kompatibla dimrar finns i avsnittet för 
nedladdningar och support.

Energibesparing

Den här Philips-lampan sparar energi jämfört 
med traditionella ljuskällor, vilket hjälper dig 
att sänka dina elkostnader och göra din del för 
miljön.

Extremt lång drifttid

En ljuskälla du kan lita på. Philips LED-lampor 
erbjuder en extremt lång livslängd på minst 20 
000 timmar (vilket motsvarar 20 år beräknat på 
en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag 
med minst 13 000 på-/avstängningar). Med 
Philips LED-lampor behöver du inte oroa dig 
för underhåll eller byte av lampa, och samtidigt 
ha perfekt belysning i hemmet.
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Design och finish
• Material: metall
• Färg: koppar/mässing

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Integrerade PowerLED-lampor
• Kompatibel med väggdimmer

Produktens mått och vikt
• Höjd: 19,2 cm
• Längd: 63.3 cm
• Bredd: 60,3 cm
• Nettovikt: 2,890 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknik: PowerLED, Extra låg volt av 

säkerhetsskäl
• Antal lampor: 10
• Wattstyrka på medföljande lampa: 2,5 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 2,5 W

• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 20 000 timmar
• Spridningsvinkel: 120°
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: I - jordad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 25,6 cm
• Längd: 67,3 cm
• Bredd: 67,3 cm
• Vikt: 7,060 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Arv
• Typ: Taklampa
•
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