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Sæt lys på dit
udendørsliv
Et strejf af moderne enkelhed og magisk lys i haven eller på
terrassen. Denne væglampe i antracit med Hue Motion Sensor
udsender et kraftigt, varmt hvidt LED lys, som er ideelt til belysning
af indgangspartiet. Du føler dig tryg, og nyder det
imødekommende lys.
Bæredygtige løsninger til lys
• Ekstremt lang levetid
• Energibesparende
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver
Få design i din have
• Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet
Designet til udendørs
• Moderne udendørsbelysning
• Hele rækken af anvendelsesmuligheder
Avanceret lys til udendørs
• Højstyrke-LED
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver
Særlige egenskaber
• IP 44, designet til udendørs brug
• Imødekommende og betryggende lys
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Vigtigste nyheder
Ekstremt lang levetid

5 års garanti på LED systemet

Højstyrke-LED

En lyskilde, du kan stole på. Philips'
LED lyskilder har en ekstremt lang
levetid på mindst 20.000 timer (hvilket
svarer til 20 år ved et gennemsnitligt
forbrug på tre timer pr. dag med mindst
13.000 tryk på tænd/sluk-kontakten).
Med LED lyskilder fra Philips behøver
du ikke bekymre dig om
vedligeholdelse eller udskiftning af
lyskilder, og du får den perfekte
stemningsbelysning i dit hjem.

Ud over en standardgaranti på 2 år på
denne lyskilde tilbyder Philips 5 års
garanti på LED systemet, hvilket vil sige
LED modulet og driveren i denne
lyskilde.

Philips' udendørsbelysning anvender
den mest avancerede LED teknologi og
har stærk lyseffekt, høj lyskvalitet samt
lang levetid.

Energibesparende

5 års garanti på LED systemet
Materialer af høj kvalitet
Denne Philips lyskilde er specielt
beregnet til udendørs brug. Den er
robust og holdbar, så den kan oplyse
din have aften efter aften. Den er
konstrueret i trykstøbt aluminium og
fremragende syntetisk materiale i høj
kvalitet.
Moderne udendørsbelysning
Imponerende, flot og minimalistisk
udendørsbelysning fra Philips. Philips
Outdoors elegante og moderne stil er
den perfekte metode til at forskønne
haver, stier og udendørsområder med
lys.

Denne lyskilde fra Philips sparer energi
sammenlignet med traditionelle
lyskilder og hjælper dig således med at
spare penge på elregningen og gøre
noget for miljøet.

Ud over en standardgaranti på 2 år på
denne lyskilde tilbyder Philips 5 års
garanti på LED systemet, hvilket vil sige
LED modulet og driveren i denne
lyskilde.
Designet til udendørs brug

Hele rækken af
anvendelsesmuligheder
Philips Outdoor-belysning giver
mulighed for mange anvendelser i
forbindelse med alle former for
belysningsbehov: mur, stander, spot
uplights, indbygningsspots.

IP44-beskyttelse betyder, at lyskilden
er beregnet til udendørs brug, så du
kan være helt sikker på, at
udendørsbelysningen fra Philips lyser
op i haven i al slags vejr. Lyskilden
bruger desuden Philips' førende
LED strømindikatorteknologi, som er
nem at vedligeholde og ekstremt
langtidsholdbar.
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Imødekommende og betryggende lys

Hue Motion Sensor tænder automatisk,
når du kommer hjem og lader dig vide,
når en person ankommer.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: antracit
• Materiale: aluminium, Glass
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• 5 års garanti på LED modul: Ja
• Vandtæt: Ja
• Integreret LED: Ja
• Bevægelsessensor: Ja
Diverse
• Specielt designet til: Have og veranda
• Styling: Moderne
• Type: Væglampe
• EyeComfort: Ja
Strømforbrug
• Energimærke: Built in LED
Produktmål og -vægt
• Højde: 19 cm
• Længde: 16 cm
• Nettovægt: 0,920 kg
• Bredde: 19,8 cm

Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 25.000 t
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 30 W
• Samlet lysudbytte fra lampe: 320 lm
• Lyskilde teknologi: LED, Sikkerhed
med ekstra lav spænding
• Lysfarve: varm hvid
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: Indbygget LED
• Antal pærer: 1
• Pære med wattforbrug medfølger: 3
W
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod
genstande på over 1 mm, beskyttelse
mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 5413987120459
• Nettovægt: 0,920 kg
• Bruttovægt: 1,351 kg
• Højde: 221,000 mm
• Længde: 180,000 mm
• Bredde: 206,000 mm
• Materiale nummer (12NC):
915003763801

Service
• Garanti: 5 år
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