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stal nierdzewna
LED
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Stwórz piękny ogród za
pomocą światła
Wykonana ze stali nierdzewnej latarnia LED Philips Cockatoo nadaje
ogrodowi lub podwórku stylowy wygląd i wyrazistość. Jej zaokrąglona,
nowoczesna obudowa rzuca w dół mnóstwo ciepłego, białego światła
LED, oświetlając podjazd, ścieżkę lub przestrzenie otwarte.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
• Oświetlenie LED wysokiej jakości
Zaprojektowane do użytku zewnętrznego
• Wysokiej jakości stal nierdzewna i doskonałe tworzywa sztuczne
Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED
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Wyjątkowość oprawy
• Łatwa instalacja
• Wodoodporność
• Duża trwałość – do 25 lat
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Zalety
Oszczędność energii

Łatwa instalacja

Duża trwałość

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

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.

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.

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.
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 stali nierdzewnej i doskonałych
tworzyw sztucznych.
5 lat gwarancji na system LED

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.

Wodoodporność

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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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: stal nierdzewna
• Materiał: stal nierdzewna, syntetyk
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• 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: Nie
Zużycie energii
• Energy Efficiency Label: A+
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 79,5 cm
• Długość: 15 cm
• Waga netto: 1,020 kg
• Szerokość: 19,2 cm
Serwis
• Gwarancja: 5 lat
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Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
25 000 h
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 58 W
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 800 lm
• Technologia źródła światła: LED,
230 V
• Barwa światła: ciepła biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Liczba źródeł światła: 1
• Moc źródła światła w zestawie: 8 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:
8718696158975
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696228098
• Wysokość: 81,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,315
kg
• Waga: 1,315 kg
• Waga netto (sztuka): 1,020 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 811,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 161,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 161,000 mm
• Szerokość: 16,1 cm
• Długość: 16,1 cm
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