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Nyt en vakkert opplyst
hage
Philips myGarden Raccoon vegglampe i strukturert antrasittgrått
lyser opp utendørsområder med kraftig lys der du ønsker. LED-lys,
syntetisk materiale og minimalistisk design gir en moderne følelse
for uteplassen din.
Bærekraftige belysningsløsninger
• Energibesparende
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Lang driftstid opptil 15 år
• Varmhvitt lys
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren
Laget til bruk i hagen din
• IP44 – værbestandig
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Høydepunkter
Energibesparende

Lang driftstid

Fem års garanti på LED-systemet

Sammenlignet med tradisjonelle
lyskilder sparer den energibesparende
lampen fra Philips energi, noe som
hjelper deg med å spare penger på
strømregningene og gjøre din del for
miljøet.

En lyskilde du kan stole på. De
integrerte LED-ene, som brukes i
denne LED-lampen fra Philips, vil vare
opptil 15 000 timer (som tilsvarer 15 år
på grunnlag av en gjennomsnittlig bruk
på 3 timer per dag med minst 13 000
brytersykluser). Det føles så
komfortabelt å vite at du ikke trenger å
bekymre deg for vedlikehold eller å
skifte lyspære samtidig som du får den
perfekte lysstemningen i hjemmet.

I tillegg til standardgarantien på to år
på denne lampen gir Philips fem års
garanti på LED-systemet, altså LEDmodulen og driveren i denne lampen.

LED-lyskilde av høy kvalitet

IP44 – værbestandig

Varmhvitt lys

Teknologien som er i denne lyskilden
er en unikt utviklet løsning fra Philips.
Den slås på med det samme, gir
optimalt lys og får frem fargene i
hjemmet ditt.
Lys kan ha forskjellige
fargetemperaturer som angis i kelvin
(K). Lamper med en lav kelvin-verdi
produserer et varmt, koselig lys, mens
de med høyere kelvin-verdier
produserer et kjølig, mer oppkvikkende
lys. Denne Philips-lampen gir et varmt,
hvitt lys og gir en koselig atmosfære.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: antrasitt
• Materiale: rustfritt stål

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• LED-modulen har fem års garanti: Ja
• Sikret mot vind og vær: Ja
• Integrert LED: Ja

Denne utendørslampen fra Philips er
spesielt designet for utendørsmiljøer.
Den har blitt grundig testet for å sikre
at den er vanntett. IP-nivået angis med
to siffer. Det første henviser til
beskyttelsesnivået mot støv og den
andre mot vann. Denne
utendørslampen har IP44, som betyr at
den er beskyttet mot vannsprut. Dette
produktet er mest vanlig og ideelt for
utendørs bruk.

17273/93/16
Diverse
• Spesielt designet for: Hage og
terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
• EyeComfort: Ja
Strømforbruk
• Energieffektivitetsmerke (EEL): Built in
LED

Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8718291479468
• Nettovekt: 0,620 kg
• Bruttovekt: 0,682 kg
• Høyde: 228,000 mm
• Lengde: 78,000 mm
• Bredde: 163,000 mm
• Materialnummer (12NC):
915004308701

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 20,5 cm
• Lengde: 16,2 cm
• Nettovekt: 0,620 kg
• Bredde: 6,6 cm
Service
• Garanti: To år
Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 25 000 time(r)
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 30 W
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 270 lm
• Lyskildeteknologi: LED
• Lysfarge: Varmhvit
• Strømnett: 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Ja
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
Innebygd LED-pære
• Antall lyspærer: 1
• Lyspære følger med: 3 W
• IP-klasse: IP44
• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert
• Lyskilden kan byttes ut: Nei
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