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Stwórz piękny ogród za
pomocą światła
Zewnętrzna lampa słupkowa LED Philips Stratosphere w kolorze
antracytowej szarości jest wykonana z trwałego, odlewanego aluminium.
Latarnia rozsyła światło w dwóch kierunkach, co umożliwia oświetlenie
ścieżek i innych otwartych przestrzeni dużą ilością rozproszonego,
jasnego światła.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
Dodaj stylu swojemu ogrodowi
• Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne
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Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego
• Regulacja natężenia światła za pomocą regulatora przyciemniania
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED
Wyjątkowość oprawy
• Łatwa instalacja
• Wodoodporność
• Duża trwałość – do 30 lat
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Zalety
Oszczędność energii

Ściemnialna

Łatwa instalacja

Ta lampa firmy Philips zużywa mniej
energii niż tradycyjne źródła światła, co
pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Ta lampa firmy Philips jest wyposażona
w funkcję regulacji intensywności
światła za pomocą regulatora
przyciemniania (niedołączony do
zestawu). Dzięki temu można
podkreślić element wystroju lub
stworzyć idealną atmosferę na każdą
okazję – niezależnie od tego, czy
chodzi o romantyczną kolację we
dwoje czy o relaks z rodziną i
przyjaciółmi w salonie.

Instalowanie oprawy oświetleniowej
może czasem sprawiać kłopot. Jednak
w przypadku lampy zewnętrznej
Philips możesz mieć pewność, że
będzie to niezwykle proste. Produkt
dostarczany jest z kluczem typu Torx,
przydatnym podczas instalacji.

Oświetlenie LED wysokiej jakości
Dioda LED zastosowana w tej lampie
firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie
opracowane przez firmę Philips.
Natychmiast się włącza, pozwala na
uzyskanie optymalnej wydajności
oświetlenia oraz podkreśla i ożywia
kolory w Twoim domu.

Wodoodporność

5 lat gwarancji na system LED

Najwyższej jakości materiały
Ta lampa Philips została
zaprojektowana specjalnie do
zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i
będzie oświetlać ogród przez długi
czas. Została wykonana z wysokiej
jakości odlewanego aluminium i
doskonałych tworzyw sztucznych.
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.

Ta lampa 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 jest odporna
na zachlapania. To czyni z niej idealną
lampę do zastosowań zewnętrznych.
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Duża trwałość (30 lat)

Produkt godny zaufania. Trwałość
wbudowanych źródeł światła LED
wykorzystanych w tej lampie LED firmy
Philips wynosi nawet 30 tysięcy godzin
(co oznacza 30 lat w przypadku
średniego użycia przez 3 godziny
dziennie, przy co najmniej 13 000
włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się
martwić naprawą lub wymianą żarówki,

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: antracytowy
• Materiał: aluminium, syntetyk
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Zgodne z większością regulatorów
przyciemniania: Tak
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Odporny materiał wysokiej jakości:
Tak
Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórko
Różne
• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Latarnia
• EyeComfort: Tak
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 42 cm
• Długość: 6,0 cm
• Waga netto: 0,854 kg
• Szerokość: 7,6 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
30 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 44 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 1000 lm
• Technologia źródła światła: LED,
Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
• Barwa światła: chłodna biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 2
• Moc źródła światła w zestawie: 4.5 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696161401
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696231067
• Wysokość: 44,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,965
kg
• Waga: 0,965 kg
• Waga netto (sztuka): 0,854 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 441,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 86,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 89,000 mm
• Szerokość: 8,9 cm
• Długość: 8,6 cm

ciesząc się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.
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