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Ringan dan santai

Pencahayaan linear dengan gaya
Lampu LED batten cove Philips myLiving Decolinea Trunk mengutamakan performa. 
Bebas bayangan dan dapat dihubungkan hingga 12 buah sekaligus. Tersedia dalam 3 jenis 
panjang dan penggunaan hingga 20.000 jam, ideal untuk pengganti batten T5.

Hemat energi
• LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

Masa pakai jangka panjang
• Sangat tahan lama, 20.000 jam

Pemasangan mudah
• Pemasangan mudah



 Sumber cahaya LED terintegrasi

Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan 
sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu 
khawatir tentang merawat atau mengganti lampu 
sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di 
rumah Anda.

Sangat tahan lama

Sumber cahaya yang dapat dipercaya. Lampu LED 
Philips menawarkan masa pakai yang sangat panjang, 
yakni setidaknya 20.000 jam (setara dengan 20 tahun 
jika rata-rata digunakan 3 jam/hari dengan siklus 
dinyalakan/dimatikan setidaknya 13.000 kali). Anda 
tidak perlu merasa khawatir mengenai pemeliharaan 
atau mengganti lampu saat menikmati cahaya lampu 
yang sempurna di rumah Anda.

Pemasangan mudah

Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang 
atau gantung dengan kencang di dinding, lalu 
sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap 
menyala.
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Desain dan lapisan
• Bahan: sintetis
• Warna: putih

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Terintegrasi dengan LED
• Efek cahaya baur

Dimensi & berat produk
• Tinggi: 3,6 cm
• Panjang: 118,4 cm
• Lebar: 2,2 cm
• Berat bersih: 0,220 kg

Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Jumlah bohlam: 1
• Watt bohlam yang disertakan: 12 W
• Total lumen output lampu: 1000 lm
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
• LED

• LED bawaan
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap benda yang 

lebih besar dari 12,5 mm, tidak ada perlindungan 
terhadap air

• Kelas perlindungan: II - insulasi ganda

Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Dimensi & berat kemasan
• Tinggi: 2,4 cm
• Panjang: 119 cm
• Lebar: 3,8 cm
• Berat: 0,290 kg

Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga & Kamar 

Tidur, Kantor rumahan & Ruang belajar
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu dinding
•

Spesifikasi
Lampu dinding
31094 TrunkLinea 13W 4000K putih, LED
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