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Põlevad alati, kui koju
saabute
Antratsiithall Philips Arbouri LED-välisseinavalgusti raamib vastupidava
valualumiiniumist hoidiku sees valguspaneeli ning sellel on liikumisandur.
See valguspilt valgustab teie õueala hajutatud külma valge valgusega.
Säästlikud valgustuslahendused
• Energiasääst
• Kvaliteetne LED-tuli
• Pikk tööiga – kuni 25 aastat
• Külm valge valgus
• Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid
Teie aia jaoks loodud
• Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja kindlustundeks
• IP44 – ilmastikukindel

16461/93/P3

Esiletõstetud tooted
Energiasääst

Pikk tööiga

5-aastane garantii LED-süsteemile

See Philipsi lamp on tavaliste
valgusallikatega võrreldes
energiasäästlikum, et säästaksite nii
elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Valgusallikas, millele võite kindel olla.
Selles Philipsi LED-valgustiga
komplektis olevad LED-lambid
kestavad kuni 25 000 tundi (mis
võrdub 25 aastaga, kui kasutusaeg
päevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt
13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambipirni
vahetamise pärast.

Lisaks selle lambi standardsele 2aastasele garantiile pakub Philips LEDsüsteemile (lambis olev LED-moodul ja
draiver) 5-aastast garantiid.

Kvaliteetne LED-tuli

Komplektis on liikumisandur

Külm valge valgus

Komplektis on liikumisandur, mis
tervitab teid koju naasmisel või annab
märku, kui keegi on kohale jõudnud.
Kui andur tuvastab liikumise, lülitub
lamp automaatselt sisse.

Selle Philipsi lambi integreeritud LEDtehnoloogia näol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. Ilma
viivituseta süttimine tagab optimaalse
valgusvoo ning teie kodu erksate
värvide esiletõusmise.
Lampidel võib olla erinevaid
värvitemperatuure, mille mõõtühikuks
on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga
lambid heidavad sooja õdusamat
valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini
kraadiga lambid heidavad külma ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab külma valget valgust, et
tunneksite end energilisena.
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IP44 – ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes väliskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks läbinud
põhjalikud katsetused. IP-taset
kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist
viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee
eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44,
mis tähendab, et see on kaitstud

veepritsmete eest, ning sellest
tulenevalt ka levinuim ja ideaalne
toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: antratsiit
• Materjal: alumiinium
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Täielikult ilmastikukindel: Jah
• Liikumisandur: Jah
Aiapiirkond
• Aiapiirkond: Esiaed
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass
• Stiliseerige: Kaasaegne
• Tüüp: Seinavalgusti
• EyeComfort: Ei
Võimsustarve
• Energy Efficiency Label: A++
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 22,1 cm
• Pikkus: 16,6 cm
• Kaal pakendita: 0,695 kg
• Laius: 7,5 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Väljalaske kuupäev:
2019-04-22
Versioon: 0.343

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 25 000 h
• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 54
W
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
600 lm
• Valgusallika tehnoloogia: LED, 230 V
• Valguse värv: külm valge
• Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V,
50 Hz
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 6 W
• IP-kood: IP44, suuremate kui 1 mm
objektide vastane kaitse,
pritsmevastane kaitse
• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696151983
• EAN/UPC – karp: 8718696223321
• Kõrgus: 24,1 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 0,815 kg
• Kaal: 0,815 kg
• Netomass (tükk): 0,695 kg
• SAP kõrgus (tükk): 241,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 86,000 mm
• SAP laius (tükk): 176,000 mm
• Laius: 8,6 cm
• Pikkus: 17,6 cm
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