PHILIPS
myGarden
Lampa stojąca /
Latarnia
Arbour 4000K
antracytowy
LED

16462/93/P3

Stwórz piękny ogród za
pomocą światła
Zewnętrzna lampa postumentowa LED Philips Arbour w kolorze
antracytowej szarości to świetlny sześcian w podstawie wykonanej z
trwałego, odlewanego aluminium. Pomysłowe wzornictwo latarni
pozwala skierować snopy rozproszonego, jasnego, białego światła na
ścieżki i inne przestrzenie zewnętrzne.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
• Duża trwałość – do 25 lat
• Jasne, dzienne światło
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED
Zaprojektowany dla Twojego ogrodu
• IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych
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Zalety
Oszczędność energii

Duża trwałość

5 lat gwarancji na system LED

Niższe zużycie energii niż niż
tradycyjne źródła światła pozwala na
zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Źródło światła, na którym można
polegać. Dioda LED zastosowana w tej
lampie gwarantuje czas użytkowania
do 25 tysięcy godzin (co oznacza 25 lat
w przypadku średniego dziennego
czasu pracy wynoszącego 3 godziny,
przy co najmniej 13 tys. włączeń i
wyłączeń). Już nie trzeba się martwić
naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc
się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.

Oprócz standardowej 2-letniej
gwarancji na tę lampę firma Philips
oferuje 5-letnią gwarancję na system
LED, czyli moduł i sterownik LED
zastosowany w lampie.

Oświetlenie LED wysokiej jakości

IP44 – odporność na działanie
warunków atmosferycznych

Jasne, dzienne światło

Wykorzystana technologia LED to
wyjątkowe rozwiązanie opracowane
przez firmę Philips. Dzięki
natychmiastowemu włączaniu się
światła, zapewnia wptymalną
wydajnoścć oraz w pełni podkreśla i
ożywia kolory w Twoim domu.
Światło może mieć różne temperatury
barwowe oznaczane za pomocą
jednostek zwanych kelwinami (K).
Lampy o niskiej wartości kelwinów
zapewniają ciepłe, bardziej przytulne
oświetlenie, natomiast lampy o
wysokiej wartości kelwinów dają jasne,
bardziej pobudzające światło. Ta
lampa firmy Philips rzuca jasne,
pobudzające światło, które wspomaga
koncentrację i dodaje energii.

Ta lampa zewnętrzna 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 lampa ta jest
odporna na zachlapania. To czyni z niej
idealną lampę do ogólnych
zastosowań na zewnątrz.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: antracytowy
• Materiał: aluminium
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak
Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórko
Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Ogród i
patio
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Lampa stojąca / Latarnia
• EyeComfort: Nie
Zużycie energii
• Etykieta efektywności energetycznej:
A++
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 40 cm
• Długość: 10 cm
• Waga netto: 1,325 kg
• Szerokość: 10 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
25 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 54 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 600 lm
• Technologia źródła światła: LED,
230 V
• Barwa światła: chłodna biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Źródło światła w zestawie: 6 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696150481
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696221426
• Wysokość: 42,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,470
kg
• Waga: 1,470 kg
• Waga netto (sztuka): 1,325 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 421,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 111,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 111,000 mm
• Szerokość: 11,1 cm
• Długość: 11,1 cm
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