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Lys upp utomhus
Minimalistisk design med gedigen funktionalitet. Den här vägglampan i
rostfritt stål sprider ett kraftfullt, varmvitt LED-ljus. Den skapar ett unikt
sken på väggen med dubbelriktade ljuseffekter.
Hållbara belysningslösningar
• Extra lång livstid
• Energibesparande
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
Framtagen för utomhusbruk
• Modern utomhubelysning
• Ett perfekt val för väggbelysning utomhus
• Högkvalitativt rostfritt stål och riktigt glas
Avancerad belysning för utomhusbruk
• LED med hög effekt
• Effektfullt ljus
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
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Särskilda egenskaper
• Dubbelriktad ljuseffekt
• Enkel att installera, oavsett användningsområde
• Vädertålig
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Funktioner
Extra lång livstid

En ljuskälla att lita på. Philips LEDbelysning erbjuder extra lång livslängd
på minst 20 000 timmar (vilket
motsvarar 20 år, beräknat på en
genomsnittlig användning på 3
timmar/dag med minst 13 000
tändningar/släckningar). Med Philips
LED-belysning får du perfekt belysning
i hemmet utan att du behöver oroa dig
för underhåll och lampbyten.
Energibesparande

Modern utomhubelysning
Imponerande, djärv och minimalistisk
belysning för trädgårdar, gångstigar
och övriga utomhusutrymmen med
Philips eleganta och moderna stil.
Ett perfekt val för väggbelysning
utomhus
Gör det mesta av ditt utomhusutrymme
med den här vägglampan som är
perfekt för montering vid ytterdörren
eller på dina terrassväggar.
Material av hög kvalitet
Den här Philips-lampan har tillverkats
specifikt för utomhusutrymmen. Den är
slitstark och tålig och lyser upp din
trädgård natt efter natt. Den
konstruerad av högkvalitativt rostfritt
stål och riktigt glas.

5 års garanti på LED-system

Utöver den vanliga 2 års garantin på
lampan erbjuder Philips 5 års garanti
på LED-systemet, dvs. lampans LEDmodul och driftdon.
Dubbelriktad ljuseffekt

LED med hög effekt

Dubbelriktad ljuseffekt för
allmänbelysning i trädgården.

Den här Philips-lampan sparar energi
jämfört med traditionella ljuskällor
vilket hjälper dig att sänka dina
elkostnader och göra din del för miljön.
5 års garanti på LED-system

Utöver den vanliga 2 års garantin på
lampan erbjuder Philips 5 års garanti
på LED-systemet, dvs. lampans LEDmodul och driftdon.

Philips-utomhusbelysning har det
senaste inom LED-teknologi och ger
högt ljusflöde, belysning av god
kvalitet och lång livslängd.
Effektfullt ljus
Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt
ljus som lyser upp din trädgård eller
terrass.

Enkel att installera
Lampan är utformad för att vara enkel
att installera, och alla nödvändiga
tillbehör, som torxnyckel och torxskruv,
finns i förpackningen. Du hittar även
tydliga anvisningar om var du kan
installera produkten samt relevant
information om kapslingsklasser för
vattentålighet.
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Vädertålig

Denna lampan från Philips är speciellt
utformad för fuktiga utomhusmiljöer
och har genomgått noggranna
vattensäkerhetstester. IP-klassen
anges med två siffror: den första visar
till skyddsnivån mot damm, den andra
till skyddsnivån mot vatten. Lampan är
märkt med IP44, vilket innebär att den

är skyddad mot strilande vatten, och är
mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: rostfritt stål
• Material: aluminium, rostfritt stål
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• 5 års garanti på LED-modulen: Ja
• Dubbelriktade ljusstrålar: Ja
• Helt väderbeständig: Ja
Trädgård
• Trädgård: Trädgård, Framsida
Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och
uteplats
• Stil: Modern
• Typ: Väggbelysning
• EyeComfort: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A++
Produktens mått och vikt
• Höjd: 11,8 cm
• Längd: 13,6 cm
• Nettovikt: 0,767 kg
• Bredd: 8,8 cm
Service
• Garanti: 5 år
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Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 25 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 12 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 300 lm
• Lampteknologi: LED, Extra låg
spänning av säkerhetsskäl
• Ljusfärg: varmvit
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Antal lampor: 3
• Wattstyrka på medföljande lampa: 1
W
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål
större än 1 mm, skydd mot
vattenstänk
• Skyddsklass: I - jordad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718291443292
• EAN/UPC - Hölje: 8718291510277
• Höjd: 16,2 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,840 kg
• Vikt: 0,840 kg
• Nettovikt (per del): 0,767 kg
• SAP-höjd (per del): 162,000 mm
• SAP-längd (per del): 99,000 mm
• SAP-bredd (per del): 127,000 mm
• Bredd: 9,9 cm
• Längd: 12,7 cm
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