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Philips InStyle
Pendel

40348/59/16
Inred hemmet med ljus

Den här fantastiska överdimensionerade pendellampan med skärm har en effektfull, våglik 
silhuett i vitt som passar perfekt i modern inredning. De ger god belysning och ett mjukare 
stämningsljus genom en frostad diffuser upptill.

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

Vackert energibesparande varmvitt ljus
• Bländfritt varmvitt ljus
• Philips-glödlampa/glödlampor medföljer

Specialegenskaper
• Pendelns höjd kan enkelt justeras

Hållbara belysningslösningar
• Lampa med extra lång livslängd
• 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.

Justerbar höjd
Den här Philips-pendeln levereras med långa kablar 
så att du får maximal flexibilitet under och efter 
installationen. Välj den höjd som passar dig bäst.

Bländfritt varmvitt ljus

Den här lampan använder den senaste tekniken för 
lågenergilampor från Philips för att ge ett varmvitt, 

naturligt ljusflöde. Ett indirekt, varmvitt ljus lyser upp 
rummet och gör det möjligt att kombinera funktion 
med miljömedvetenhet. Indirekt ljus är perfekt för 
allmän belysning.

Energibesparing

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

Philips-glödlampa/glödlampor medföljer
Den här lampan levereras med en eller flera Philips-
lampor, så att du får bästa möjliga ljuskvalitet och 
effekt för din lampa.

Lampa med extra lång livslängd

Philips-lampa med extra lång livslängd på upp till 
6 000 timmar medföljer.
403485916

Specifikationer
Design och finish
• Material: material
• Färg: Vitt

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Lågenergilampa medföljer
• Justerbar höjd

Produktens mått och vikt
• Höjd, minst: 0,0 cm
• Höjd, max: 178,7 cm
• Längd: 50 cm
• Bredd: 47,5 cm
• Nettovikt: 2,830 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknik: självlysande, 230 V
• Antal lampor: 3
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: 18 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 60 W
• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 10 000 timmar
• 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: 34,1 cm
• Längd: 53,6 cm
• Bredd: 50,6 cm
• Vikt: 5,200 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Pendel
•
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