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Lys upp utomhus
Modern enkelhet och ett magiskt ljus i trädgården eller på terrassen. Den
här antracitfärgade vägglampan med rörelsesensor sprider ett varmvitt
LED-ljus som passar perfekt för ytterdörren. Känn dig säker och njut av
ett välkomnande ljus.
Hållbara belysningslösningar
• Extra lång livstid
• Energibesparande
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
Inför design i trädgården
• Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial
Framtagen för utomhusbruk
• Modern utomhubelysning
• Ett brett sortiment
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Avancerad belysning för utomhusbruk
• LED med hög effekt
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
Särskilda egenskaper
• IP 44 – utformad för utomhusbruk
• Välkomnande och lugnande belysning
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Funktioner

17239/93/16
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

Material av hög kvalitet
Den här Philips-lampan är speciellt
tillverkad för utomhusbruk. Den är
slitstark, tålig och lyser den upp din
trädgård natt efter natt. Lampan är
tillverkad i högkvalitativ formgjuten
aluminium och överlägsna
syntetmaterial.
Modern utomhubelysning
Imponerande, djärv och minimalistisk
belysning för trädgårdar, gångstigar
och övriga utomhusutrymmen med
Philips eleganta och moderna stil.
Ett brett sortiment
Philips utomhusbelysning erbjuder
olika produkter för att täcka dina
belysningsbehov, från vägg-,
piedestal- och markspotlights till
infällda spotlights.

Utformad för utomhusbruk

IP44-kapsling innebär att belysningen
är utformad för utomhusbruk, för att du
ska kunna lita på att din
utomhusbelysning från Philips lyser
upp din trädgård oavsett väderlek. Den
toppmoderna och högeffektiva LEDteknologin från Philips är enkel att
underhålla och har lång hållbarhet.
Välkomnande och lugnande belysning

LED med hög effekt

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

Philips-utomhusbelysning har det
senaste inom LED-teknologi och ger
högt ljusflöde, belysning av god
kvalitet och lång livslängd.

5 års garanti på LED-system

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.

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

Rörelsesensorn slås automatiskt på när
du kommer hem och meddelar dig när
någon anländer.
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Specifikationer
Design och finish
• Färg: antracit
• Material: aluminium, glas
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• 5 års garanti på LED-modulen: Ja
• Helt väderbeständig: Ja
• Rörelsesensor: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och
uteplats
• Stil: Modern
• Typ: Väggbelysning
• EyeComfort: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A++
Produktens mått och vikt
• Höjd: 19 cm
• Längd: 16 cm
• Nettovikt: 0,920 kg
• Bredd: 19,8 cm
Service
• Garanti: 5 år
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Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 25 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 30 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 320 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: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 3
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:
5413987120459
• EAN/UPC - Hölje: 5413987610097
• Höjd: 22,1 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,351 kg
• Vikt: 1,351 kg
• Nettovikt (per del): 0,920 kg
• SAP-höjd (per del): 221,000 mm
• SAP-längd (per del): 180,000 mm
• SAP-bredd (per del): 206,000 mm
• Bredd: 18 cm
• Längd: 20,6 cm

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen
garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen
som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa
på användning av den här publikationen. Informationen i denna
dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och
utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har
avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

