
 

 

Philips LivingColors
Bordlampa

Mini
svart
LED

70019/30/PH
Färglägg världen med ljus

Philips LivingColors Mini LED-belysning. Minimal design, snygg och enkel att använda. Det 
är bara att tända, välja en av de 256 färgerna och njuta av stämningsbelysningen.

Variera stämningen med färgat ljus
• Automatiskt färgändringsläge
• välj bland 256 färger

Exakt rätt ljuseffekt
• ljusflöde på 70 lumen

Välj enkelt färg med kontrollerna på produkten
• Enkel kontroll på produkten

Låt färgerna smälta in naturligt i inredningen
• en mjuk effekt av indirekt ljus



 välj bland 256 färger
Välj din egen favoritfärg bland de 256 färgerna.

Automatiskt färgändringsläge
Håll på-/av-knappen intryckt i 5 sekunder och låt 
LivingColors Mini göra jobbet och visa dig alla färger.

ljusflöde på 70 lumen
Med LivingColors Mini kan du skapa trevlig stämning 
tack vare ljusflödet på 70 lumen. Placera 
LivingColors Mini var du vill och rikta den mot en 
ljust färgad vägg för bästa möjliga effekt.

Enkel kontroll på produkten
Genom att vidröra och dra med fingret på färgringen 
kan du enkelt välja bland de olika färgerna.

en mjuk effekt av indirekt ljus
Alla de olika färgerna i Philips LivingColors LED-
lampa smälter på ett naturligt sätt in i inredningen 
tack vare den indirekta ljuseffekten.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: svart

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Färgväxlande (LED)
• Indirekt ljus

Produktens mått och vikt
• Höjd: 16 cm
• Längd: 15 cm
• Bredd: 15 cm
• Nettovikt: 0,600 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 5 W

• Totalt ljusflöde för armatur: 70 lm
• LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 22,8 cm
• Längd: 18,8 cm
• Bredd: 18,8 cm
• Vikt: 0,972 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordlampa
•

Specifikationer
Bordlampa
Mini svart, LED

http://www.philips.com

