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Φωτίστε τη ζωή στους
εξωτερικούς σας χώρους
Μινιμαλιστική σχεδίαση αλλά με ανθεκτική λειτουργία. Αυτή η απλίκα
από ανοξείδωτο χάλυβα της Philips ρίχνει ισχυρό θερμό λευκό φωτισμό
LED. Χαρίζει μια μοναδική λάμψη στον τοίχο σας με εφέ φωτισμού δύο
κατευθύνσεων.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED
Σχεδιασμένα για εξωτερικούς χώρους
• Μοντέρνος φωτισμός εξωτερικών χώρων
• Επιλέξτε για επιτοίχια φωτιστικά εξωτερικών χώρων
• Ανοξείδωτο ατσάλι και πραγματικό γυαλί υψηλής ποιότητας
Προηγμένος φωτισμός για εξωτερικούς χώρους
• Φωτισμός LED υψηλής ισχύος
• Ισχυρό φως
• Η Philips προσφέρει εγγύηση 5 ετών για τη μονάδα και τον οδηγό LED
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων
• Εύκολη εγκατάσταση για κάθε εφαρμογή
• Παντός καιρού
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Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

Φωτισμός LED υψηλής ισχύος

Μια πηγή φωτός που μπορείτε να
εμπιστευτείτε. Οι λαμπτήρες LED της
Philips προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ωρών
(οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 χρόνια, με
βάση μέση χρήση 3 ώρες/ημέρα με
τουλάχιστον 13.000 κύκλους
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης). Με
τους λαμπτήρες LED της Philips δεν θα
χρειαστεί να ανησυχείτε για συντήρηση ή
αντικατάσταση λαμπτήρα, ενώ έχετε τον
τέλειο ατμοσφαιρικό φωτισμό στο σπίτι
σας.

Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το
συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips
προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το
σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη
μονάδα LED και τον οδηγό του
φωτιστικού.

Τα φωτιστικά Philips εξωτερικών χώρων
διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία LED.
Προσφέρουν δυνατό φως, υψηλή
ποιότητα φωτισμού και μεγάλη διάρκεια
ζωής.

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.

Μοντέρνος φωτισμός εξωτερικών χώρων
Εντυπωσιακός, τολμηρός και
μινιμαλιστικός φωτισμός εξωτερικών
χώρων από τη Philips. Το μοντέρνο στυλ
της Philips είναι ιδανικό για τους κήπους,
τα μονοπάτια και τους εξωτερικούς σας
χώρους.

Ισχυρό φως
Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων
παρέχει δυνατό θερμό λευκό φως. Ιδανική
επιλογή για να φωτίσετε και να αναδείξετε
τον κήπο ή τη βεράντα σας.
Εγγύηση 5 ετών στο σύστημα LED

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.
Υλικό υψηλής ποιότητας
Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά
φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι
ανθεκτικό στη φθορά και έχει
κατασκευαστεί για να αντέχει και να
φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες.
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι και
πραγματικό γυαλί.

Εκτός από την τυπική 2ετή εγγύηση για το
συγκεκριμένο φωτιστικό, η Philips
προσφέρει και 5ετή εγγύηση για το
σύστημα LED, η οποία καλύπτει τη
μονάδα LED και τον οδηγό του
φωτιστικού.
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Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων

Παντός καιρού

Εφέ φωτισμού δύο κατευθύνσεων για
γενικό φωτισμό κήπων.

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.

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.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: inox
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• 5 χρόνια εγγύηση για τη μονάδα LED:
Ναι
• Δέσμες φωτός δύο κατευθύνσεων: Ναι
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Modern
• Τύπος: Επιτοίχιο φωτιστικό
• EyeComfort: Ναι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 11,8 cm
• Μήκος: 13,6 cm
• Καθαρό βάρος: 0,767 kg
• Πλάτος: 8,8 cm

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 25.000 h
• Πηγή φωτισμού ισοδύναμη με
παραδοσιακό λαμπτήρα: 12 W
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 300
lm
• Τεχνολογία λαμπτήρα: LED
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Όχι
• LED: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού:
Ενσωματωμένο LED
• Αριθμός λαμπτήρων: 3
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 1 W
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
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Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718291443292
• Καθαρό βάρος: 0,767 kg
• Μικτό βάρος: 0,840 kg
• Ύψος: 162,000 mm

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-09-09
Έκδοση: 0.592

• Μήκος: 99,000 mm
• Πλάτος: 127,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915002532402

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν
παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με
την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

