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Uživajte u predivnom vrtu
uz svjetlo
Ova vanjska LED svjetiljka na postolju Capricorn tvrtke Philips ima
zaobljenu kupolu, antracit-sive je boje i napravljena je od izdržljivog
lijevanog aluminija. Elegantni dizajn u obliku polumjeseca osvijetlit će
staze i druga područja jakim, a ipak raspršenim toplim bijelim svjetlom.
Održiva rasvjetna rješenja
• Ušteda energije
• LED osvjetljenje visoke kvalitete
• Dug radni vijek – do 25 godina
• Topla bijela svjetlost
• Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu
Dizajnirana za vaš vrt
• IP44 – otporno na vremenske nepogode
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Istaknute znač.
Ušteda energije

Dug radni vijek

5 godina jamstva na LED sustav

Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips
štedi energiju u usporedbi s
tradicionalnim svjetlosnim izvorima,
čime ćete smanjiti svoj račun za struju i
pridonijeti zaštiti okoliša.

Izvor svjetlosti u koji se možete
pouzdati. LED žarulja, koja se
isporučuje uz ovu LED svjetiljku tvrtke
Philips, trajat će do 25.000 sati (što je
ekvivalentno 25 godina na temelju
prosječne uporabe od 3 sata dnevno
uz najmanje 13.000 ciklusa
uključivanja/isključivanja). Doista je
ugodna pomisao da nećete morati
brinuti o održavanju niti zamjeni
žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni
ugođaj u svom domu.

Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva
za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina
jamstva na LED sustav, odnosno LED
modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

IP44 – otporno na vremenske
nepogode

Topla bijela svjetlost

LED tehnologija integrirana u ovu
svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je
rješenje koje je razvila tvrtka Philips.
Svjetiljka se trenutno uključuje te
omogućava optimalan svjetlosni tok i
unosi žive boje u vaš dom.
Svjetlo može imati različite
temperature boje, izražene u
jedinicama koje se zovu Kelvin (K).
Svjetiljke s niskom vrijednošću u
jedinicama Kelvin proizvode toplo,
ugodno svjetlo, dok one s višim
vrijednostima u jedinicama Kelvin
proizvode hladno svjetlo koje potiče na
aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips
pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno
ozračje.

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips
posebno je dizajnirana za vlažna
okruženja. Prošla je stroga testiranja
kako bi se potvrdila otpornost na vodu.
IP razina opisuje se dvjema
znamenkama: prva se odnosi na razinu
zaštite od prašine, a druga na razinu
zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka
ima oznaku IP44, što znači da je
zaštićena od prskanja vode pa je
idealna za generalnu rasvjetu na
otvorenom.
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Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: antracit
• Materijal: aluminij
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Potpuna vodootpornost: Da
Okućnica
• Okućnica: Dvorište, Ispred kuće
Razno
• Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
• Stil: Suvremeni
• Vrsta: Postolje/stup
• Ugodno za oči: Ne
Potrošnja energije
• Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 40 cm
• Dužina: 19,1 cm
• Neto težina: 0,900 kg
• Širina: 10,1 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina

Datum izdavanja:
2019-08-23
Verzija: 0.401

Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 25.000 sat(i)
• Svjetlosni izvor ekvivalentan
tradicionalnoj žarulji od: 47 W
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
600 lm
• Tehnologija žarulje: LED, 230 V
• Boja svjetla: toplo bijelo svjetlo
• Mrežno napajanje: Raspon: 220 V 240 V, 50 Hz
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Broj žarulja: 1
• Snaga žarulje u kompletu: 6 W
• IP šifra: IP44, zaštita od predmeta
većih od 1 mm, zaštita od prskanja
vode
• Klasa zaštite: I – uzemljenje
Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718696131183
• EAN/UPC – kućište: 8718696220672
• Visina: 42,1 cm
• Bruto težina SAP EAN (komad): 1,070
kg
• Masa: 1,070 kg
• Neto težina (komad): 0,900 kg
• Visina SAP (komad): 421,000 mm
• Dužina SAP (komad): 96,000 mm
• Širina SAP (komad): 201,000 mm
• Širina: 9,6 cm
• Dužina: 20,1 cm
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