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Εξοικονόμηση με στυλ
Μοναδική σχεδίαση για μοναδικές στιγμές στον κήπο. Αυτή η κομψή,
γκρι απλίκα της Philips παρέχει θερμό λευκό, ενεργειακά αποδοτικό
φωτισμό. Τα όμορφα εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων σάς
προσκαλούν να καθίσετε και να χαλαρώσετε στον κήπο σας.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα
• Εξοικονόμηση ενέργειας
Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας
• Επιλέξτε για μοντέρνο στυλ
• Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων
Συνδυάστε την ιδανική ατμόσφαιρα με την άνεση
• Ευχάριστο, θερμό λευκό φως με απαλή λάμψη
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
• Εύκολη εγκατάσταση για κάθε εφαρμογή
• Παντός καιρού
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Χαρακτηριστικά
Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα

Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά
εξωτερικών χώρων
Αξιοποιήστε πλήρως τον εξωτερικό σας
χώρο με αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό.
Ιδανικό για τοποθέτηση κοντά στην είσοδο
ή στους τοίχους της βεράντας σας.
Ευχάριστο, θερμό λευκό φως

Εύκολη εγκατάσταση
Το φωτιστικό αυτό και τα εξαρτήματά του
έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση
και η συσκευασία περιλαμβάνει όσα
χρειάζεστε για να το τοποθετήσετε, όπως
κλειδί και βίδα Torx. Περιλαμβάνονται
επίσης σαφείς οδηγίες για τους χώρους
τοποθέτησης και πληροφορίες σχετικά με
τα επίπεδα IP για προστασία από το νερό.
Παντός καιρού

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

Αυτό το φωτιστικό Philips εξοικονομεί
περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις
παραδοσιακές πηγές φωτός, ώστε να
εξοικονομείτε χρήματα από τους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού και να
συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Επιλέξτε για μοντέρνο στυλ
Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, αυτό το
φωτιστικό διαθέτει χαρακτηριστική
σχεδίαση που χαρίζει μοντέρνο στυλ
στους εξωτερικούς σας χώρους.

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.
Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων για
γενικό φωτισμό κήπων.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: γκρι
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της
Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για
υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και
έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το
επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς:
ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας
από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την
προστασία από το νερό. Αυτό το
φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44:
προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και
είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για
γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
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Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Σύγχρονο
• Τύπος: Επιτοίχιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 8,2 cm
• Μήκος: 17,1 cm
• Καθαρό βάρος: 0,740 kg
• Πλάτος: 17 cm

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718291444329
• Καθαρό βάρος: 0,740 kg
• Μικτό βάρος: 0,920 kg
• Ύψος: 24,000 cm
• Μήκος: 9,300 cm
• Πλάτος: 18,300 cm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915002149902

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 10.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού
(κρυφό): 970 lm
• Έξοδος lumen λαμπτήρα: 970 lm
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 75 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: 15 W
• Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 15 W
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: II - με διπλή
μόνωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι
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