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Χάρη σε αυτή την πανέμορφη απλίκα από ανοξείδωτο χάλυβα, δεν
υπάρχει λόγος να μπείτε μέσα όταν βραδιάσει. Αναδεικνύει τον κήπο
σας με θερμό λευκό φως και δημιουργεί ένα όμορφο εφέ φωτισμού δύο
κατευθύνσεων. Ποιος δεν αγαπά τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια?
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80%
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
• Κατασκευάζεται από ανθεκτικό και αξιόπιστο υλικό κορυφαίας ποιότητας
Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας
• Κομψά, μοντέρνα σχέδια για τον κήπο σας
• Με προσοχή στη λεπτομέρεια, κατασκευασμένο από κομψά υλικά υψηλής
ποιότητας
• Πλήρης γκάμα διαθέσιμων εφαρμογών
Συνδυάστε την ιδανική ατμόσφαιρα με την άνεση
• Ευχάριστο, θερμό λευκό φως με απαλή λάμψη
Ειδικά χαρακτηριστικά
• IP 44, σχεδιασμένο για χρήση σε εξωτερικό χώρο
• Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
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Χαρακτηριστικά
Ενεργειακά αποδοτικός

Υλικό υψηλής ποιότητας

Πολλές εφαρμογές
Ιδανικά για φωτισμό εξωτερικών χώρων
όπως κήπους, βεράντες, μονοπάτια ή
μπαλκόνια, τα φωτιστικά εξωτερικών
χώρων της Philips, επιτοίχια, στύλοι,
φανοστάτες και οροφής, δημιουργούν μια
ευχάριστη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα
κατά τη δύση του ηλίου, και παρέχουν
επίσης καλή ορατότητα και ασφάλεια κατά
τη διάρκεια της νύχτας.

Τα φωτιστικά Philips για εξωτερικούς
χώρους είναι μία σειρά προσιτών
προϊόντων φωτισμού εξωτερικών χώρων
για τον κήπο που συνδυάζει τον σύγχρονο
σχεδιασμό με την πιο σύγχρονη
τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης.
Εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια σε
σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός
και, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη,
σάς εξοικονομεί και χρήματα χρόνο με τον
χρόνο.

Εξαιρετική ανθεκτικότητα. Κάθε κομμάτι
της συλλογής φωτισμού εξωτερικών
χώρων της Philips χρησιμοποιεί υλικά και
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, που
αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες.

Ευχάριστο, θερμό λευκό φως

Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα

Κομψά μοντέρνα σχέδια
Τα σύγχρονα σχέδια της Philips είναι
κομψά και διακριτικά, όμορφα κατά τη
διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας,
χωρίς να καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο
στον κήπο ή τη βεράντα σας. Διατίθεται
πλήρης σειρά φωτιστικών για να επιλέξετε,
γι' αυτό και είναι σίγουρο ότι θα βρείτε
αυτό που ταιριάζει στον εξωτερικό σας
χώρο και το γούστο σας.
Προσοχή στη λεπτομέρεια

Η σειρά φωτιστικών εξωτερικών χώρων
της Philips δημιουργεί έναν υπέροχο και
φιλόξενο θερμό φωτισμό. Η θερμοκρασία
χρώματος του λαμπτήρα είναι 2700
Kelvin. Προσφέρει επίσης άπλετο φως για
εξαιρετική ορατότητα ώστε να μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον εξωτερικό σας χώρο
με άνεση και να νιώθετε ασφάλεια κατά τη
διάρκεια της νύχτας.
Σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση

Περιλαμβάνεται λαμπτήρας Philips με
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, έως και
20.000 ώρες.

Κάθε κομμάτι είναι κατασκευασμένο από
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και
ανθεκτικά υλικά, όπως χυτό αλουμίνιο και
ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστασία IP44 σημαίνει ότι έχει
σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο,
ώστε να διασφαλίζει ότι τα φώτα
εξωτερικού χώρου θα φωτίζουν τον κήπο
σας σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων για
γενικό φωτισμό κήπων.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: inox
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Επιτοίχιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 13,8 cm
• Μήκος: 13,8 cm
• Καθαρό βάρος: 0,888 kg
• Πλάτος: 19,1 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 1.320 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 1.320 lm
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 95 W
• Τεχνολογία λαμπτήρα: 230 V
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: A
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A+ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Υποδοχή/κάλυκας: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 20 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 20 W
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8717943782536
• Καθαρό βάρος: 0,887 kg
• Μικτό βάρος: 1,200 kg
• Ύψος: 211,000 mm
• Μήκος: 168,000 mm
• Πλάτος: 168,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915003815801

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-11-14
Έκδοση: 0.765
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