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Takarékosság, stílusosan
Tegye meghitté a kerti parti hangulatát ezzel az antracit színű Philips fali
lámpával. Intim hangulatot hoz a kertbe; megtölti meleg fehér,
energiatakarékos fénnyel. Élvezze a meghitt baráti és családi
összejöveteleket.
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Különösen hosszú élettartamú fényforrás
• Energiatakarékos
Vigyen stílust kertjébe
• Válassza a modern stílushoz
• Válasszon kültéri fali lámpát
• Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok
Kösse össze a hangulatot a kényelemmel
• Meleg és barátságos fehér fény
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Különleges jellemzők
• Egyszerű beállítás minden felhasználási formához
• Időjárásálló
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Fénypontok
Különösen hosszú élettartamú
fényforrás

Válasszon kültéri fali lámpát
Hozza ki a legtöbbet a kültéri
helyszínből ezzel a fali lámpával,
amely tökéletes a bejárati ajtó melletti
területre vagy a terasz falaira.

Tartozék Philips fényforrás különösen
hosszú, akár 20 000 óra élettartammal.

Kiváló minőségű anyagok
Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre
készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú
élettartamú anyagokból készült, így
éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a
kertet. Kiváló minőségű öntött
alumíniumból és kiváló szintetikus
anyagokból készült.

Energiatakarékos

Meleg és barátságos fehér fény

Ez a Philips lámpa a hagyományos
fényforrásokhoz képest
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít
meg amellett, hogy óvja környezetét.
Válassza a modern stílushoz
Ez az Európában tervezett lámpa
egyedülálló vonalvezetésével segít a
modern stílusú kültéri helyszín
kialakításában.

A Philips kültéri lámpák mindegyike
gyönyörű meleg és barátságos fényt
ad. A fény színhőmérséklete 2700
kelvin. Emellett kellő mennyiségű fényt
is biztosít a jó láthatósághoz, így az esti
órákban is kedvére használhatja a
kültéri területeket, miközben
nyugodtan pihenhet, tudva, hogy
egész éjjel biztonságban van.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: antracitszürke
• Anyag: alumínium, műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Teljesen időjárásálló: Igen

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
• Stílus: Kortárs
• Típus: Falilámpa
• EyeComfort: Nem

Kert
• Kert: Hátsó kert, Előkert

Energiafogyasztás
• Energy Efficiency Label: A

Egyszerű beállítás
A lámpának és szerelvényeinek a
felszerelése egyszerű: a doboz
tartalmaz a felszereléshez és üzembe
helyezéshez szükséges minden
eszközt, például Torx kulcsot és Torx
csavart. Egyértelmű utasításokat talál a
telepítés helyére vonatkozóan,
beleértve a vízállóságra vonatkozó IPbesorolás feltüntetését is.
Időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten
nedves kültéri helyszínekre tervezték
és szigorú teszteknek vetették alá a
vízállósága biztosítása érdekében. Az
IP-szintet két szám jelöli: az első a por,
a második a víz elleni védelem szintjét
jelöli. A lámpa IP44-es értékkel
rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel
szemben; a termék kültéren a
legáltalánosabb használatra alkalmas,
ideális fényforrás.
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A termék méretei és tömege
• Magasság: 27,6 cm
• Hosszúság: 20 cm
• Nettó tömeg: 1,100 kg
• Szélesség: 9,8 cm
Szerviz
• Jótállás: 2 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 10 000 h
• A lámpa teljes fényárama (rejtett):
1 320 lm
• A mellékelt fényforrás fényárama:
1 320 lm
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 95 W
• Fényforrás típusa: fénycső, 230 V
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50–60 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Nem
• Beépített LED: Nem
• A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: A
• A lámpa a következő energiaosztályú
izzóval/izzókkal kompatibilis:: A+ - E
• Fényforrások száma: 1
• Foglalat/fejelés: E27
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 20 W
• Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 20 W
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, freccsenő víz
ellen védett
• Védelmi osztály: I - földelt
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Méret és tömeg csomagolással együtt
• SAP EAN/UPC – darab:
8718291442264
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718291509295
• Magasság: 28,9 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
1,507 kg
• Tömeg: 1,507 kg
• Nettó tömeg (darabonként): 1,100 kg
• SAP magasság (darabonként):
289,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 109,000
mm
• SAP szélesség (darabonként):
214,000 mm
• Szélesség: 10,9 cm
• Hosszúság: 21,4 cm
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