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Spar med stil
Denne moderne grå vegglampen for utendørs bruk gjør hagen til en
innbydende uteplass. Den produserer et varmhvit og energibesparende
lys som du kan rette dit du vil. Hagen føles lun og stemningsfull, selv om
natten.
Bærekraftige belysningsløsninger
• Opptil 80 % strømsparing
• Lyskilde med ekstra lang levetid
• Laget av robust og pålitelig materiale av høy kvalitet
Gi hagen din et nytt design
• Stilig, moderne design til hagen
• Lampen er designet med fokus på detaljer og er laget av førsteklasses, elegante
materialer
• Et stort spekter av bruksområder
Kombiner stemning og anvendelse
• Innbydende varmhvitt lys
Egenskaper
• IP 44, utformet for utendørsbruk
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Høydepunkter
Energieffektiv

Stilig, moderne design
De moderne designene fra Philips er
stilige, men diskré, og nydelige både
dag og natt uten å bli for dominerende
i hagen eller på terrassen. Det finnes et
stort utvalg av forskjellige design, slik at
du garantert finner noe som passer
hagen og smaken din.

Innbydende varmhvitt lys

Øye for detaljer
Philips Outdoor er en serie
utendørsbelysning som gir innbydende
varmhvit lys. Fargetemperaturen er på
2700 Kelvin. Utebelysningen gir fra seg
rikelig med lys slik at du kan bruke
uteområdet ditt så seint du selv ønsker
med vissheten om at du er trygg
gjennom natten.

Philips Outdoor er en serie med
rimelige belysningsprodukter for
hagen. Produktene kombinerer
moderne design med det siste innen
energieffektiv teknologi. Du sparer
opptil 80 % energi sammenlignet med
vanlige lyskilder. Dette er bra både for
miljøet og kontoen din.
Lyskilde med ekstra lang levetid

Det følger med en Philips-lyspære med
ekstra lang levetid på opptil 20 000
timer.
Materiale i høy kvalitet

Skapt for å vare. Alle delene i Philips'
serie for utendørsbelysning er laget av
høykvalitetsmaterialer tilpasset
utendørsforhold.

Hver del består av
høykvalitetskomponenter i slitesterke
materialer som formstøpt aluminium og
rustfritt stål.
Flere bruksområder
Vegg-, stolpe-, søyle- og
takbelysningen fra Philips Outdoorserien er perfekt for hagen, terrassen,
gangstien eller balkongen. De gir en
koselig, avslappet atmosfære når solen
går ned, samtidig som de gir deg
tryggheten i å kunne se etter mørkets
frembrudd.

Utformet for bruk utendørs

IP44-beskyttelse innebærer at
produktet er laget for bruk utendørs.
Du kan med andre ord være trygg på at
utendørsbelysningen kommer til å lyse
opp hagen uansett om det er regn, sol
eller snø.
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Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: grå
• Materiale: aluminium, syntetiske
materialer
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Helt vanntett: Ja
Hageområde
• Hageområde: Bakgården, Gårdsplass
Diverse
• Spesielt designet for: Hage og
terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
• EyeComfort: Nei
Strømforbruk
• Energieffektivitetsmerke: A
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 9,3 cm
• Lengde: 26,8 cm
• Nettovekt: 1,367 kg
• Bredde: 14,8 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 6 000 time(r)
• Total lumeneffekt på lysarmaturen
(skjult): 1 430 lm
• Lumeneffekt på lyspæren som følger
med: 1 430 lm
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 102 W
• Lyskildeteknologi: fluorescerende,
230 V
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyspære(r) i klasse: A+ til E
• Antall lyspærer: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyspære følger med: 23 W
• Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 23 W
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot
partikler større enn 1 mm, beskyttelse
mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
5413987123177
• EAN/UPC – boks: 5413987610523
• Høyde: 28,6 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 1,800 kg
• Vekt: 1,800 kg
• Nettovekt (del): 1,366 kg
• SAP-høyde (del): 286,000 mm
• SAP-lengde (del): 114,000 mm
• SAP-bredde (del): 220,000 mm
• Bredde: 11,4 cm
• Lengde: 22 cm
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