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Η απλίκα εξωτερικών χώρων Arbour LED της Philips σε γκρι-ανθρακί
είναι ένας φωτεινός κύβος μέσα σε μια ανθεκτική βάση στήριξης από
χυτό αλουμίνιο. Η έξυπνη σχεδίαση τραβά τα βλέμματα και ρίχνει δύο
ισχυρές δέσμες από θερμό λευκό φως προς τα επάνω και προς τα κάτω
στον τοίχο σας.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED
• Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια
• Θερμό λευκό φως
• Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED
Σχεδιασμένο για τον κήπο σας
• IP44 - παντός καιρού
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Χαρακτηριστικά
Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια,
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές
φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε
χρήματα από τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μια πηγή φωτός που μπορείτε να
εμπιστευτείτε. Ο λαμπτήρας LED της
Philips, που παρέχεται με αυτό το
φωτιστικό LED Philips, έχει εξαιρετικά
μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον
25.000 ωρών (που ισοδυναμεί με 25
χρόνια για μια μέση χρήση 3 ωρών/ημέρα
με ένα σύνολο τουλάχιστον 13.000
κύκλων ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης). Δεν υπάρχει καλύτερη
αίσθηση από έναν τέλειο ατμοσφαιρικό
φωτισμό στο σπίτι σας, ενώ δεν χρειάζεται
να ανησυχείτε για τη συντήρηση ή την
αντικατάσταση λαμπτήρων.

Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το
συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips
προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το
σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη
μονάδα LED και τον οδηγό του
φωτιστικού.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού LED

IP44 - παντός καιρού

Θερμό λευκό φως

Η τεχνολογία LED, που έχει ενσωματωθεί
σε αυτόν τον λαμπτήρα της Philips, είναι
μια μοναδικής ανάπτυξης λύση της
Philips. Ενεργοποιείται αμέσως και
παρέχει βέλτιστη απόδοση φωτισμού ενώ
αναδεικνύει τα ζωντανά χρώματα στο σπίτι
σας.

Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες χρώματος, που
υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι
λαμπτήρες με χαμηλή τιμή Kelvin
παράγουν ένα θερμό, πιο οικείο φως, ενώ
οι λάμπες με υψηλότερη τιμή Kelvin
παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως.
Αυτό το φωτιστικό Philips προσφέρει ένα
θερμό λευκό φως για να δημιουργεί μια
ελκυστική και ζεστή ατμόσφαιρα.

Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων
της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για
υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει
υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το
επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς:
ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας
από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την
προστασία από το νερό. Αυτός ο
λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει
σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από
πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και
ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: ανθρακί
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED:
Ναι
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Επιτοίχιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 13 cm
• Μήκος: 13 cm
• Καθαρό βάρος: 0,525 kg
• Πλάτος: 12,7 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-11-28
Έκδοση: 0.725

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 35 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού:
800 lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
• LED: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού:
Ενσωματωμένο LED
• Αριθμός λαμπτήρων: 2
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 4.5 W
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696131237
• Καθαρό βάρος: 0,525 kg
• Μικτό βάρος: 0,610 kg
• Ύψος: 141,000 mm
• Μήκος: 136,000 mm
• Πλάτος: 136,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915005193701
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