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Nyt en vakkert opplyst
hage
Philips Cockatoo LED-vegglampe i rustfritt stål gir både stil og
styrke til veggen din. Lampen gir fra seg en stor mengde varmhvitt
diffust lys, for å lyse en vegg og området under kraftig opp.
Bærekraftige belysningsløsninger
• Energibesparende
• LED-lyskilde av høy kvalitet
Laget for utendørs bruk
• Rustfritt stål av høy kvalitet og utmerkede syntetiske materialer
Avansert belysning for utendørs bruk
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren
Egenskaper
• Enkel installering
• Værbestandig
• Lang driftstid opptil 25 år
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Høydepunkter
Energibesparende

Enkel installering

Lang driftstid

Sammenlignet med tradisjonelle
lyskilder sparer denne Philips-lyskilden
energi. Dette gjør at du får lavere
strømregning og at du hjelper miljøet.

Noen ganger kan det være vanskelig å
installere belysning, men med denne
utendørslampen fra Philips går
installeringen som en lek. Denne varen
leveres med en torxnøkkel.

En lyskilde du kan stole på. De
integrerte LED-lyspærene som brukes i
denne LED-lampen fra Philips,
kommer til å vare opptil 25 000 timer
(som tilsvarer 25 år med en
gjennomsnittlig bruk på 3 timer per dag
og med minst 13 000 brytersykluser).
Det er godt å vite at du ikke trenger å
bekymre deg for vedlikehold eller å
skifte lyspære, samtidig som du får den
perfekte lysstemningen i hjemmet.

LED-lyskilde av høy kvalitet
LED-lyskilden som følger med denne
Philips-lampen, er en unikt utviklet
løsning fra Philips. Den slås
umiddelbart på, gir optimalt lys og får
frem fargene i hjemmet ditt.
Materiale i høy kvalitet
Denne Philips-lampen er laget spesielt
for utendørsområder. Den er robust og
konstruert for å vare, slik at den lyser
opp hagen kveld etter kveld. Den er
laget av rustfritt stål av høy kvalitet og
utmerkede syntetiske materialer.
Fem års garanti på LED-systemet

I tillegg til standardgarantien på to år
på denne lampen gir Philips fem års
garanti på LED-systemet, altså LEDmodulen og driveren i denne lampen.

Værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er
spesielt utformet for fuktige
utendørsmiljøer og har gjennomgått
omfattende testing for å sikre at den er
vanntett. IP-nivået angis av to tall –
det første henviser til
beskyttelsesnivået mot støv, og det
andre henviser til beskyttelse mot
vann. Denne lampen er utformet med
IP44, noe som betyr at den er beskyttet
mot vannsprut. Dette produktet er
ideelt for utendørs almennbelysning.
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Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: rustfritt stål
• Materiale: rustfritt stål, syntetiske
materialer
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• LED-modulen har fem års garanti: Ja
• Helt vanntett: Ja
• Integrert LED: Ja
Hageområde
• Hageområde: Bakgården, Gårdsplass
Diverse
• Spesielt designet for: Hage og
terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 11,8 cm
• Lengde: 15 cm
• Nettovekt: 0,485 kg
• Bredde: 17,3 cm
Service
• Garanti: Fem år
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Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 25 000 time(r)
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 58 W
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
lm
• Lyskildeteknologi: LED, 230 V
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Ja
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
Innebygd LED-lyskilde
• Antall lyspærer: 1
• Lyspære følger med: 8 W
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot
partikler større enn 1 mm, beskyttelse
mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8718696158944
• Nettovekt: 0,485 kg
• Bruttovekt: 0,585 kg
• Høyde: 131,000 mm
• Lengde: 156,000 mm
• Bredde: 181,000 mm
• Materialnummer (12NC):
915005379001
• Nettovekt: 0,485 kg
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