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Užívejte si krásně
osvětlenou zahradu
Nádherný design ve tvaru L. Toto minimalistické stojanové svítidlo Philips
Bustan z exkluzivního tlakově litého hliníku v antracitově šedé barvě
vyzařuje rozptýlené jasné světlo LED. Skvěle se hodí k osvětlení teras
nebo cest.
Udržitelné řešení osvětlení
• Šetřící energii
• Vysoce kvalitní světlo LED
Ozdobte svou zahradu designem
• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály
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Pokročilé svítidlo pro venkovní použití
• Nastavitelná intenzita světla pomocí vypínače umožňujícího ztlumení
• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí
Zvláštní vlastnosti
• Snadná instalace
• Odolné proti vlivům počasí
• Dlouhá životnost až 30 let
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Přednosti

16485/93/P3
Šetřící energii

5letá záruka na systém LED

Odolné proti vlivům počasí

Oproti ostatním běžným žárovkám tato
Philips žárovka šetří energii, a tak vám
pomáhá šetřit vaše peníze i životní
prostředí.

Společnost Philips pro tuto lampu
nabízí navíc ke standardní 2leté záruce
5letou záruku na LED systém, do nějž
patří lampový modul LED a vinutí.

Vysoce kvalitní světlo LED
Technologie diody LED v tomto svítidle
Philips představuje unikátní řešení,
vyvinuté společností Philips. Zapíná se
okamžitě a současně umožňuje
optimální světelný výkon, který nechá
vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Snadná instalace

Toto venkovní svítidlo Philips je
speciálně navrženo pro vlhké venkovní
prostředí a prošlo náročnými testy,
které zajistily jeho voděodolnost.
Stupeň ochrany IP popisují dva údaje:
první označuje stupeň ochrany proti
prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je
zkonstruováno s ochranou IP44: je
chráněno proti stříkající vodě a jedná
se o výrobek, který je nejběžnější a
nejvhodnější pro všeobecné venkovní
použití.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo Philips je vyrobeno
speciálně pro venkovní prostory. Je
odolné a navrženo pro dlouhou
životnost, takže bude vaši zahradu
osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno
z vysoce kvalitního tlakově litého
hliníku a vynikajících syntetických
materiálů.
Stmívatelné

Nastavte intenzitu světel Philips
pomocí vypínače se stmívačem (není
součástí balení). Toto osvětlení je tak
ideální pro zdůraznění funkce či
vytvoření prostředí pro jakoukoli
příležitost, ať už jde o příjemnou večeři
ve dvou nebo zábavu s rodinou a
přáteli v obývacím pokoji.

Dlouhá životnost (30 let)
Instalace svítidla může být někdy
obtížná, ale u tohoto venkovního
svítidla Philips si můžete být jisti, že
právě tento postup byl maximálně
zjednodušen a usnadněn. Výrobek se
dodává s klíčem určeným pro použití
při instalaci.
Zdroj světla, na který se můžete
spolehnout. Integrované diody LED
použité v tomto svítidle Philips vydrží
až 30 000 hodin (což se rovná
30 letům, vycházíme-li z průměrného
používání tři hodiny denně, při
nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je
opravdu příjemné pomyslet na to, že se
nebudete muset starat o údržbu ani
o výměnu žárovky a zároveň se budete
těšit z perfektního světelného prostředí
ve vaší domácnosti.
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Specifikace
Design a provedení
• Barva: antracitová
• Materiál: hliník, syntetická látka
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Kompatibilní s většinou stmívačů: Ano
• Plně odolné proti počasí: Ano
• Integrované LED: Ano
• Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
Zahradní prostor
• Zahradní prostor: Zahrada,
Předzahrádka
Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr
• Styl: Moderní
• Typ: Stojanové/sloupové
• EyeComfort: Ano
Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 40 cm
• Délka: 22 cm
• Čistá hmotnost: 1,610 kg
• Šířka: 9,0 cm
Servis
• Záruka: 5 let
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Technické údaje
• Životnost až: 30 000 h
• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 44 W
• Celkový světelný výkon svítidla: 1000
lm
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné
extra nízké napětí
• Barva světla: studená bíla
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Počet žárovek: 2
• Žárovka v balení: 4.5 W
• Kód IP: IP44, ochrana proti
předmětům větším než 1 mm, ochrana
proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
Rozměry a hmotnost balení
• Kus – SAP EAN/UPC: 8718696161364
• Pouzdro – EAN/UPC: 8718696231029
• Výška: 45,6 cm
• Hrubá hmotnost EAN v systému SAP
(kus): 1,810 kg
• Hmotnost: 1,810 kg
• Čistá hmotnost (kus): 1,610 kg
• Výška v systému SAP (kus): 456,000
mm
• Délka v systému SAP (kus): 96,000
mm
• Šířka v systému SAP (kus): 226,000
mm
• Šířka: 9,6 cm
• Délka: 22,6 cm
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