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Élvezze a gyönyörűen
megvilágított kertet
Az antracitszürke színű Philips Stock LED kültéri sétányvilágító tartós,
fröccsöntött alumíniumból készült. A függőlámpás kialakítás 360°-os
fényelosztást tesz lehetővé a járdák és egyéb külső terek bőséges, meleg
fehér szórt fénnyel való megvilágításához.
Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Kiváló minőségű LED-világítás
• Hosszú, akár 25 évnyi élettartam
• Meleg fehér fény
• A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.
Kertjéhez tervezve
• IP44 – időjárásálló
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Fénypontok
Energiatakarékos

Hosszú élettartam

5 év garancia a LED-rendszerre

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a
hagyományos fényforrásokhoz képest
energiatakarékosabb, így kisebb lesz a
villanyszámlája; vagyis pénzt takarít
meg amellett, hogy óvja környezetét.

Egy fényforrás, amelyben megbízhat.
Az ebben a Philips LED lámpában
alkalmazott LED-izzó akár 25 000 órás
élettartamot is biztosít (ami 3 órás napi
átlagos használat esetében 25 évet és
legalább 13 000 be- és kikapcsolást
jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat,
ha tudja, hogy az otthonában tökéletes
hangulatot biztosító fényforrás sem
karbantartást, sem izzócserét nem
igényel.

A lámpára érvényes általános 2 év
garancián felül a Philips 5 év garanciát
nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a
lámpában található LED-modul és a
meghajtó értendő.

Kiváló minőségű LED-világítás

IP44 – időjárásálló

Meleg fehér fény

A Philips lámpa LED-technológiája a
Philips egyedi fejlesztésű megoldása.
Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt
biztosít, és kiemeli otthona élénk
színeit.
A fény különböző színhőmérséklettel
rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a
mértékegysége. Az alacsony Kelvin
értékkel rendelkező lámpák meleg,
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a
magas Kelvin értékkel rendelkezők
hideg fényt sugároznak. Ez a Philips
lámpa meleg, fehér fényt ad az
otthonos hangulat megteremtése
érdekében.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: antracitszürke
• Anyag: alumínium

További funkcióval/tartozékkal
• Teljesen időjárásálló: Igen

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten
párás kültéri környezetben való
használatra tervezték. Szigorú
teszteknek vetették alá a vízállósága
biztosítása érdekében. Az IP-szintet két
szám jelöli: az első a por, a második a
víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a
kültéri lámpa IP44-es értékkel
rendelkezik: védve van a ráfröccsenő
víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és
a legideálisabb általános kültéri
használatra.
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Kert
• Kert: Hátsó kert, Előkert
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
• Stílus: Kortárs
• Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás
• EyeComfort: Nem
Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: Built in
LED
A termék méretei és tömege
• Magasság: 40 cm
• Hosszúság: 10,4 cm
• Nettó tömeg: 0,865 kg
• Szélesség: 10,4 cm
Szerviz
• Jótállás: 5 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 25 000 h
• A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 47 W
• A lámpa teljes fényárama: 600 lm
• Fényforrás típusa: LED, 230 V
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V
- 240 V, 50 Hz
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: Beépített LED
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6 W
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, freccsenő víz
ellen védett
• Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű
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Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696131329
• Nettó tömeg: 0,865 kg
• Bruttó tömeg: 1,020 kg
• Magasság: 421,000 mm
• Hosszúság: 111,000 mm
• Szélesség: 111,000 mm
• SAP EAN/UPC – darab:
8718696131329
• Anyagszám (12NC): 915005194601
• EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás:
8718696220818
• Magasság: 42,1 cm
• SAP bruttó tömeg (darabonként):
1,020 kg
• Tömeg: 1,020 kg
• Nettó tömeg: 0,865 kg
• SAP magasság (darabonként):
421,000 mm
• SAP hossz (darabonként): 111,000 mm
• SAP szélesség (darabonként): 111,000
mm
• Szélesség: 11,1 cm
• Hosszúság: 11,1 cm
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