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uti kylpyhuoneessasi rentouttavasta tunnelmasta. Philips myBathroom Dreaminess -
hdevalaisin luo täydellisen lämpimän valaistuksen kylpyhuoneeseesi. Kosteisiin tiloihin 
unniteltu valaisin toistaa kaikki värit tarkasti ja luonnollisesti.

Suunniteltu olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen
• Laadukkaat materiaalit

Suunniteltu kylpyhuoneeseen
• Laadukas valo korostaa ihosi oikeaa väriä
• IP 65, sopii täydellisesti suihkuvaloksi

Ympäristöystävällinen valaistusratkaisu
• Korkealaatuinen LED-valo
• Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun
• Energiaa säästävä
• Lämmin valkoinen valo
• Sopii useimmille himmentimille



 Ihon oikea väri

Tämän Philipsin kylpyhuonevalaisimen ansiosta 
värit heijastuvat luonnollisesti ja tarkasti, kuten 
auringonvalossa.

Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava 
LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin 
kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, 
mahdollistaa optimaalisen valotehon ja toistaa 
kodin värit eloisina.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden 
takuun lisäksi Philips myöntää LED-

järjestelmälle (LED-moduuli ja liitäntälaite) 5 
vuoden takuun.

Lämmin valkoinen valo

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka 
määritellään kelvin-yksikköinä (K). Lamput, 
joilla on matala kelvin-arvo, tuottavat 
lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, 
joilla on korkeampi kelvin-arvo, tuottavat 
viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun 
lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Sopii useimmille himmentimille

Tässä Philipsin LED-lampussa käytetään uusinta 
LED-tekniikkaa, joka toimii useimpien 
himmentimien kanssa.

Energiaa säästävä

Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää 
energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin 
ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet 
samalla ympäristöä.

IP65 – sopii kylpyhuoneeseen

Tämä Philipsin kylpyhuonevalaisin on 
suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa ja 
sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 
olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella 
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen 
pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän 
kylpyhuonevalaisimen luokitus on IP65: se 
soveltuu suihkuvalaisimeksi.

Laadukkaat materiaalit
Valaisimen muotoilussa on käytetty 
laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen 
pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on 
siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee 
kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien 
kuluttuakin.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: alumiini
• Väri: kromi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Sopii useimmille himmentimille: KYLLÄ
• LED-moduulilla 5 vuoden takuu: KYLLÄ
• Integroitu LED: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Pituus: 7,5 cm
• Leveys: 7,5 cm
• Nettopaino: 0,385 kg
• Upotussyvyys: 5,0 cm
• Aukon pituus: 6,4 cm
• Aukon leveys: 6,4 cm

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Lamppujen lukumäärä: 3
• Mukana toimitettavan lampun teho: 4,5 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3 x 500 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Käyttöikä jopa: 30 000 h
• IP-koodi: IP65, pölytiivis, suojaus vesisuihkulta
• Turvallisuusluokka: III - turvallinen, erityisen pieni 

jännite

Huolto
• Takuu: 5 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 30,8 cm
• Pituus: 11,8 cm
• Leveys: 6,3 cm
• Paino: 0,520 kg

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone
• tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
•
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