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Oszczędność stylu
Elegancki, wyposażony w czujnik ruchu kinkiet Philips w kolorze
antracytowym pozwala stworzyć przyjemną atmosferę podczas imprezy
na dworze. Energooszczędne światło zapewnia przytulny nastrój w
ogrodzie. Ciepły strumień światła wita Cię za każdym razem, gdy wracasz
do domu.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Niezwykle wysoka trwałość żarówki
• Oszczędność energii
Dodaj stylu swojemu ogrodowi
• Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
• Wybierz do oświetlenia ścian
Połącz nastrój z wygodą
• Przyjemna, ciepła poświata białego światła
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Wyjątkowość oprawy
• Przyjazne i spokojne światło
• Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań
• Wodoodporność
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Zalety
Niezwykle wysoka trwałość żarówki

Przyjemne i ciepłe białe światło

Łatwa konfiguracja
Lampa i elementy montażowe są
zaprojektowane tak, by instalacja
przebiegała sprawnie. Wszystkie rzeczy
potrzebne do instalacji, jak klucz i
śruby typu Torx, są w opakowaniu. W
instrukcji znajdziesz przejrzyste
wskazówki dotyczące instalacji
produktu i inne ważne informacje, jak
poziom wodoodporności IP.

W zestawie żarówka firmy Philips o
niezwykłej trwałości – do 20 000
godzin użytkowania.

Philips Outdoor to seria lamp
zewnętrznych emitujących przyjemne,
ciepłe światło o temperaturze
barwowej 2700 K. Zapewniają one
również doskonałą widoczność,
pozwalając bezpiecznie spędzać czas
pod gołym niebem i odprężyć się po
ciężkim dniu ze świadomością, że Twój
teren będzie bezpieczny przez całą
noc.

Wodoodporność

Przyjazne i spokojne światło

Ta lampa Philips została
zaprojektowana pod kątem wilgotnych
miejsc i przeszła rygorystyczne testy,
które potwierdziły jej odporność na
wodę. Poziom IP określają dwie liczby:
pierwsza to poziom ochrony przeciw
kurzowi, a druga przeciw wodzie.
Poziom IP44 oznacza, że jest odporna
na zachlapania. To czyni z niej idealną
lampę do zastosowań zewnętrznych.

Oszczędność energii

Ta lampa firmy Philips zużywa mniej
energii niż tradycyjne źródła światła, co
pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.
Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
Ta zaprojektowana w Europie lampa o
unikatowym wzorze pozwala osiągnąć
nowoczesny efekt na zewnątrz.

Czujnik ruchu włącza się
automatycznie, gdy wracasz do domu, i
informuje Cię, gdy ktoś przyjedzie.

Wybierz do oświetlenia ścian
Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten
kinkiet jest idealny do zamontowania w
pobliżu drzwi wejściowych lub na
ścianach tarasu.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: antracytowy
• Materiał: aluminium, syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak
• Czujnik ruchu: Tak
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Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Podwórko
Różne
• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Kinkiet
• EyeComfort: Nie
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 27,6 cm
• Długość: 20 cm
• Waga netto: 1,300 kg
• Szerokość: 9,8 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
10 000 h
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach (ukryta): 1 320 lm
• Moc strumienia świetlnego
dołączonego źródła światła w
lumenach: 1 320 lm
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 95 W
• Technologia źródła światła:
fluorescencyjne, 230 V
• Barwa światła: ciepła biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Nie
• Klasa energetyczna dołączonego
źródła światła: A
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A+ do E
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: 20 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 20 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718291442271
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718291509301
• Wysokość: 28,9 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,590
kg
• Waga: 1,590 kg
• Waga netto (sztuka): 1,300 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 289,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 109,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 214,000 mm
• Szerokość: 10,9 cm
• Długość: 21,4 cm
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