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aluminium
LED

17341/48/C3

Ringan dan santai
Gunakan lampu LED Philips myGarden Flux dan jaga halaman
Anda tetap terang. Casing aluminium hitamnya memberikan
pengaturan panas yang baik, nilai IP65 paling cocok untuk
digunakan di luar ruangan
Solusi cahaya berkelanjutan
• Hemat energi
• Lampu LED berkualitas tinggi
Masa pakai jangka panjang
• Sangat tahan lama, 20.000 jam
Mudah Digunakan
• Sudut cahaya dapat disesuaikan
Kualitas premium
• Rumah lampu metalik tahan lama
Sesuaikan gaya eksterior Anda
• Dirancang untuk penggunaan di luar ruangan - IP44 tahan air

17341/48/C3

Kelebihan Utama
Hemat energi

Sangat tahan lama

Lampu hemat energi Philips ini
menghemat pemakaian energi
dibandingkan lampu biasa, sehingga
membantu Anda menghemat biaya
tagihan listrik serta berkontribusi
terhadap kelestarian lingkungan.

Sumber cahaya yang dapat dipercaya.
Lampu Philips LED menawarkan masa
pakai yang sangat panjang, yakni
setidaknya 20.000 jam (setara dengan
20 tahun dengan rata-rata pemakaian
3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/
dimatikan setidaknya 13.000 kali).
Anda tidak perlu merasa khawatir
mengenai pemeliharaan atau
mengganti lampu saat menikmati
suasana cahaya yang sempurna di
rumah Anda.

Lampu LED berkualitas tinggi

Teknologi LED yang terintegrasi
dengan lampu Philips ini adalah solusi
yang dikembangkan secara unik oleh
Philips. Selain dapat langsung
menyala, lampu ini memungkinkan
output cahaya yang optimal dan
menghadirkan warna yang tajam di
rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: aluminium
• Bahan: aluminium
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Sepenuhnya tahan cuaca: Y
• Terintegrasi dengan LED: Y

Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Kebun &
Teras
• Gaya: Fungsional
• Jenis: Pedestal/tiang
• EyeComfort: Tidak
Konsumsi daya
• Label Efisiensi Energi (EEL): Built in
LED

Sudut cahaya dapat disesuaikan
Rumah lampu metalik tahan lama
Dirancang untuk penggunaan di luar
ruangan
Lampu luar ruangan Philips ini didesain
khusus untuk lingkungan luar ruangan
yang lembap. Lampu ini diuji ketat
untuk memastikannya tahan air.
Tingkat IP ditunjukkan dengan dua
angka: yang pertama merujuk pada
tingkat perlindungan terhadap debu,
kedua terhadap air. Lampu luar
ruangan ini dirancang dengan IP44:
tahan terhadap percikan air, produk ini
paling umum dan ideal untuk
penggunaan umum di luar ruangan.
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Dimensi & berat produk
• Tinggi: 11,9 cm
• Panjang: 12,7 cm
• Berat bersih: 0,420 kg
• Lebar: 3,8 cm
Layanan
• Jaminan: 2 tahun

Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 6947830434169
• Berat bersih: 0,420 kg
• Berat kotor: 0,449 kg
• Tinggi: 145,000 mm
• Panjang: 44,000 mm
• Lebar: 134,000 mm
• Nomor bahan (12NC): 915005414501

Spesifikasi teknis
• Total lumen output lampu: 800 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: LED bawaan
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 10 W
• Kode IP: IP65, anti-debu,
perlindungan dari semprotan air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun
• Sumber cahaya dapat diganti: Tidak
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