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Винаги светло, когато се
прибирате у дома
Това стенно осветление с кръгъл купол Philips Capricorn LED за открити
пространства в антрацитно сиво е изработено от алуминиева сплав и има
сензор за движение за безопасност. Полумесецът осветява откритите
площи със силна, но дифузна мека бяла светлина.
Подходящите светлинни решения
• Пестене на енергия
• Висококачествена LED светлина
• Дълъг експлоатационен срок до 25 години
• Топла бяла светлина
• Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери
Проектиран за градината ви
• Включен сензор за движение, за удобство и сигурност
• IP44 – Защита от атмосферни въздействия
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Акценти
Пестене на енергия

Дълъг експлоатационен срок

Тази енергоспестяваща лампа Philips
пести енергия в сравнение с
традиционните светлинни източници,
като ви позволява да спестявате пари
от сметките си за електричество и да
дадете своя принос за опазване на
околната среда.

Източник на светлина, на който можете
да се доверите. Светодиодните крушки,
предоставяни с тази светодиодни
лампа Philips, ще издържат до 25 000
часа (което е равно на 25 години на
база средно използване за 3 часа на
ден с брой цикли на включване/
изключване от най-малко 13 000).
Толкова е приятно, като се замислите,
че няма да се притеснявате за
поддръжката или смяната на лампите,
имайки идеалната среда в дома си.

Висококачествена LED светлина

5 години гаранция за светодиодна
система

Освен стандартната гаранция от 2
години за тази лампа Philips предлага 5
години гаранция за светодиодната
система, като се имат предвид
светодиодния модул и драйвера в тази
лампа.
Включен сензор за движение

Топла бяла светлина

LED технологията, вградена в тази
лампа Philips, е уникално разработено
решение от Philips. Включва се
моментално и позволява оптимално
светлоотдаване, подчертавайки
наситени цветове в дома ви.

Светлината може да има различна
цветна температура, която се посочва в
единици, наречени Келвин (K). Лампите
с ниска стойност в Келвин излъчват
топла, по-уютна светлина, докато тези
с по-висока стойност създават хладна,
по-енергизираща светлина. Тази лампа
Philips предлага топла бяла светлина
за уютна атмосфера.

Включен е сензор за движение, за да ви
приветства, когато се приберете у
дома, или да ви извести, когато идва
някой. Когато сензорът установи
движение, лампата се включва
автоматично.
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IP44 – Защита от атмосферни
въздействия

Тази външна лампа Philips е специално
проектирана за влажна външна среда.
Тя е преминала щателни изпитвания,
гарантиращи нейната водоустойчивост.
IP кодът съдържа две цифри: първата
показва степента на защита от прах, а
втората – от вода. Тази лампа е
конструирана с IP44: защитена от
водни пръски, тя е най-разпространена
и идеална за общи нужди на открито.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: антрацит
• Материал: алуминий
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Изцяло водоустойчиви: Да
• Сензор за движение: Да
Градинска площ
• Градинска площ: Предния двор
Разни
• Специално предназначено за:
Градина и двор
• Стил: Съвременен дизайн
• Тип: Стенно осветление
• EyeComfort: Не
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+
Размери и тегло на продукта
• Височина: 21,4 cm
• Дължина: 21,4 cm
• Нето тегло: 0,490 kg
• Ширина: 7,8 cm
Сервиз
• Гаранция: 5 години

Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 25 000 h
• Източник на светлина, еквивалентен
на традиционна лампа от: 47 W
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 600 lm
• Технология на лампите: LED лампи,
230 V
• Цвят на светлината: мека бяла
светлина
• Мрежово захранване: Обхват 220 V –
240 V, 50 Hz
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Брой лампи: 1
• Включена мощност на лампата: 6 W
• IP код: IP44, защита от предмети над 1
мм, защита от пръски вода
• Клас на защита: II – двойна изолация
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696131169
• EAN/UPC - Калъф: 8718696220658
• Височина: 22,1 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,610 kg
• Тегло: 0,610 kg
• Нето тегло (на бройка): 0,490 kg
• SAP височина (на бройка): 221,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 86,000 mm
• SAP Ширина (за бройка): 216,000 mm
• Ширина: 8,6 cm
• Дължина: 21,6 cm
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