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Uživajte na čudovito
osvetljenem vrtu
Stenska svetilka LED Philips Buxus iz nerjavnega jekla vaši steni
dodaja slog in moč. Tanka zaobljena svetilka oddaja veliko tople
bele svetlobe LED navzgor in navzdol za osupljiv učinek sprane
stene.
Varčne svetlobne rešitve
• Varčevanje z energijo
• Visokokakovostna svetloba LED
Vnesite eleganco na svoj vrt
• Visokokakovostno nerjavno jeklo in najsodobnejša sintetična vlakna
Napredna svetila za uporabo na prostem
• Združljivo z vgradnimi zatemnilniki
• Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto
Posebne značilnosti
• Enostavna namestitev
• Odporno na vremenske pogoje
• Dolga življenjska doba do 25 let
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Značilnosti
Varčevanje z energijo

5-letna garancija za sistem LED

Odporno na vremenske pogoje

V primerjavi s tradicionalnimi viri
svetlobe ta sijalka Philips varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

Poleg standardne 2-letne garancije za
to svetilko Philips nudi tudi 5-letno
garancijo za sistem LED, ki obsega
modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Ta Philipsova zunanja svetilka je
posebej izdelana za vlažna okolja in je
prestala številne preizkuse za
vodoodporno delovanje. Raven IP
opisujeta dve številki: prva se nanaša
na raven zaščite pred prahom, druga
pa na raven zaščite pred vodo. Ta
svetilka ima raven IP44: zaščitena je
pred pršenjem vode, zato je najboljša
izbira za običajno uporabo na prostem.

Enostavna namestitev
Visokokakovostna svetloba LED
Sijalka LED v tej svetilki Philips je
edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti
takoj in zagotavlja optimalno
svetilnost, s svetlobo pa poudarja
živahne barve vašega doma.
Visokokakovosten material
Ta Philipsova svetilka je namenjena
samo za uporabo na prostem. Je
vzdržljiva in trajna, zato bo noč za
nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz
visokokakovostnega nerjavnega jekla
in najsodobnejših sintetičnih vlaken.
Združljivo z vgradnimi zatemnilniki

Svetlost te sijalke Philips prilagodite z
vgradnim zatemnilnikom (ni priložen).
Tako lahko ustvarite vzdušje v sobi,
izpostavite določeno lastnost
stanovanja in še veliko več.

Dolga življenjska doba

Namestitev svetila je včasih lahko
precej zahtevna. Svetila Philips za
uporabo na prostem pa so zasnovana
tako, da omogočajo enostavno
namestitev. Izdelku je priložen ključ
Torx, ki ga potrebujete za namestitev.
Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate.
LED-sijalka, vgrajena v to LED-svetilko
Philips, deluje do 25.000 ur (kar je
enako 25 letom ob povprečni uporabi 3
ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/
izklopi). Misel, da vam ne bo treba
skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo
sijalke in da lahko uživate v popolnem
vzdušju vašega doma, je res prijetna.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: nerjavno jeklo
• Material: nerjavno jeklo
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• 5-letna garancija za LED-modul: Da
• Združljivo z večino zatemnilnih stikal:
Da
• Odporno na vse vremenske pogoje:
Da
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Osrednji predmet: Da
Vrt
• Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred
hišo
Svetlobne značilnosti
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
• Slog: Modno
• Tip: Stenska svetilka
• Udobje oči: Da
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 14 cm
• Dolžina: 10,1 cm
• Neto teža: 0,659 kg
• Širina: 12,6 cm

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 25.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 35 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
525
• Tehnologija sijalke: LED
• Barva svetlobe: 2700
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: F
• Število sijalk: 2
• Moč priložene sijalke: 4.5 W
• Koda IP: IP44
• Zaščitni razred: I – ozemljeno
• Zamenljiv svetlobni vir: Ne
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696159408
• Neto teža: 0,659 kg
• Bruto teža: 0,735 kg
• Višina: 15,600 cm
• Dolžina: 10,600 cm
• Širina: 13,100 cm
• Številka materiala (12NC):
915005403801

Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
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