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Poupança com estilo
Um design único para momentos únicos ao ar livre. Este elegante
aplique antracite da Philips emite luz economizadora branca
quente. Os maravilhosos efeitos de luz bidirecionais convidam-no
a descansar e descontrair no seu jardim.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Duração ultra longa da lâmpada
• Economizadora
Leve o design para o seu jardim
• Opte por um estilo contemporâneo
• Opte por apliques para exterior
Una o ambiente com a comodidade
• Brilho branco suave acolhedor
Características especiais
• Efeito de luz bidirecional
• Configuração fácil para todas as aplicações
• Impermeável
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Destaques
Duração ultra longa da lâmpada

Luz branca suave acolhedora

Configuração fácil
Este candeeiro e os encaixes foram
concebidos para uma instalação
simples com todos os objectos úteis de
que necessita incluídos na embalagem,
como uma chave Torx e um parafuso
Torx. Encontrará instruções claras
sobre onde pode instalar o produto e
informações relevantes sobre as
classificações IP de impermeabilidade.

Lâmpada Philips com duração ultra
longa incluída, até 20 000 horas.

Os produtos para exterior da Philips
compõem uma gama de lâmpadas
para exterior que cria uma maravilhosa
luz branca quente acolhedora. A
temperatura da cor da luz é de
2700 Kelvin. Esta também fornece
muita luz para uma boa visibilidade,
para que possa utilizar o seu espaço
exterior como desejar durante a noite e
descontrair sabendo que está em
segurança.

Impermeável

Economizadora

Efeito de luz bidirecional
Esta luz da Philips economiza energia
em comparação com fontes de
iluminação tradicionais, ajudando-o a
poupar dinheiro nas suas contas de
electricidade e a contribuir para a
protecção do ambiente.
Opte por um estilo contemporâneo
Concebida na Europa, esta lâmpada
tem características de design
exclusivas para o ajudar a criar um
estilo exterior contemporâneo.

Efeito de luz bidirecional para
iluminação geral do jardim.

Opte por apliques para exterior
Aproveite o seu espaço exterior ao
máximo com este aplique, perfeito
para montar próximo da sua porta
principal ou nas paredes do seu
terraço.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: antracit
• Material: alumínio

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Totalmente resistente a intempéries:
Sim

Este candeeiro para exterior Philips foi
concebido especialmente para
ambientes húmidos ao ar livre e foi
sujeito a testes rigorosos para
assegurar a sua resistência à água. A
classificação IP é descrita por dois
números: o primeiro refere-se ao nível
de protecção contra pó, o segundo à
protecção contra água. Este candeeiro
foi concebido com a classificação IP44:
está protegido contra salpicos de água;
este produto é muito comum e perfeito
para uma utilização geral no exterior.
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Área de jardim
• Área de jardim: Jardim, Jardim da
frente
Diversos
• Concebida especialmente para:
Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
• EyeComfort: Não

Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718291444336
• Peso líquido: 0,740 kg
• Peso bruto: 0,920 kg
• Altura: 240,000 mm
• Comprimento: 93,000 mm
• Largura: 183,000 mm
• Número de material (12NC):
915002150002

Dimensões e peso do produto
• Altura: 8,2 cm
• Comprimento: 17,1 cm
• Peso líquido: 0,740 kg
• Largura: 17 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 10.000 h
• Fluxo luminoso total do candeeiro
(oculto): 970 lm
• Fluxo luminoso da lâmpada incluída:
970 lm
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 75 W
• Tecnologia da lâmpada: 230 V
• Cor da luz: branca quente
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Não
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: A
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A+ a E
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 15 W
• Potência máxima da lâmpada de
substituição: 15 W
• Código IP: IP44
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
• Fonte de luz substituível: Sim
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