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Besparen in stijl
Ga voor buitenverlichting die lange zomeravonden verfraait met
een warme gloed. Deze antracietkleurige Philips wandlamp straalt
een warmwit energiebesparend licht uit en creëert mooie
lichteffecten in twee richtingen op uw muur.
Duurzame lichtoplossingen
• Extra lange levensduur
• Energiezuinig
Geef uw tuin een vleugje design
• Kies voor een hedendaagse stijl
• Kies voor buitenwandlampen
Sfeer en gemak gaan hand in hand
• Uitnodigende warmwitte gloed
Speciale kenmerken
• Lichteffect in twee richtingen
• Weerbestendig
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Kenmerken
Extra lange levensduur

Kies voor buitenwandlampen
Verfraai uw buitenruimte met deze
buitenwandlamp, die bij uw voordeur
of aan uw terrasmuren kan worden
bevestigd.

Weerbestendig

Uitnodigend warmwit licht

Inclusief Philips lamp met zeer lange
levensduur, tot wel 20.000 uur.
Energiezuinig

Deze Philips verlichting bespaart
energie in vergelijking met traditionele
lichtbronnen. Zo bespaart u op uw
energierekening en draagt u bij aan
een beter milieu.

Philips Outdoor buitenverlichting levert
met een kleurtemperatuur van 2700
Kelvin een prachtige warme en
uitnodigende gloed. De lampen bieden
ruim voldoende licht, zodat u uw
buitenruimte ook in het donker kunt
gebruiken zoals u maar wilt. Bovendien
zorgen de lampen 's nachts voor een
veilig gevoel.
Lichteffect in twee richtingen

Kies voor een hedendaagse stijl
Deze lamp is ontworpen in Europa en
heeft een uniek ontwerp met de stijl
van hedendaagse buitenlampen.

Lichteffect in twee richtingen voor
algemene tuinverlichting.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: antraciet
• Materiaal: aluminium
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Volledig weerbestendig: Ja

Tuin
• Tuin: Achtertuin, Voortuin

Deze Philips buitenlamp is speciaal
voor vochtige buitenomgevingen
ontworpen en is uitvoerig getest op
waterbestendigheid. Het IP-niveau
wordt aangegeven met twee cijfers: het
eerste cijfer geeft het
beschermingsniveau tegen stof aan en
het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is
spatwaterdicht en ideaal voor
algemeen gebruik buitenshuis.
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Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras
• Stijl: Contemporary
• Type: Wandlamp
• EyeComfort: Nee
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 11,3 cm
• Lengte: 29 cm
• Nettogewicht: 1,000 kg
• Breedte: 12,4 cm

Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718291444312
• Nettogewicht: 1,000 kg
• Brutogewicht: 1,200 kg
• Hoogte: 298,000 mm
• Lengte: 120,000 mm
• Breedte: 128,000 mm
• Materiaalnummer (12NC):
915002241102

Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Levensduur tot: 10.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur (verborgen): 1.320 lm
• Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 1.320 lm
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 95 W
• Lamptechnologie: 230 V
• Lichtkleur: warmwit
• Netspanning: 50-60 Hz
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Nee
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: A
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A+ t/m E
• Aantal lampen: 1
• Fittinghouder/lampfitting: E27
• Wattage meegeleverde lamp: 20 W
• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 24 W
• IP-classificatie: IP44
• Beschermingsklasse: I - geaard
• Lichtbron vervangbaar: Ja
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