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Απολαύστε ατελείωτα
βράδια σε εξωτερικούς
χώρους με ένα φορητό
φωτιστικό
Αυτό το φορητό φανάρι της Philips είναι ένα πολύ ευέλικτο φωτιστικό
εξωτερικού χώρου. Δημιουργεί την ιδανική διάθεση για τον εξωτερικό
σας χώρο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιο λειτουργικό τρόπο.
Είναι παντός καιρού και έχει δυνατότητα ρύθμισης έντασης με
τεχνολογία LED μεγάλης διάρκειας ζωής.
Απολαύστε τον κήπο σας
• Ισχυρό φως
• Φωτισμός με ρύθμιση έντασης
• Λειτουργία κεριού
• Φορτίζει με USB
• Παντός καιρού IP44
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Χαρακτηριστικά
Ισχυρό φως
Αυτό το φορητό φανάρι της Philips
παρέχει δυνατό θερμό λευκό φως έως 350
lumen. Είναι ιδανικό για διάβασμα σε
εξωτερικό χώρο, φωτισμό του
μπάρμπεκιου, κηπευτικές εργασίες και
άλλες δραστηριότητες εξωτερικού χώρου.

Λειτουργία κεριού
Θέλετε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό
διακοσμητικό και μοναδικό περιβάλλον
στον εξωτερικό σας χώρο; Μπορείτε να
ρυθμίσετε το φορητό φανάρι σε λειτουργία
κεριού. Έτσι, θα έχετε μια απαλή λάμψη
και έντονο τρεμόπαιγμα.

Φωτισμός με ρύθμιση έντασης
Το φορητό φανάρι μπορεί να ρυθμιστεί
απλά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί.
Έτσι, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα
την ιδανική ατμόσφαιρα για τον εξωτερικό
σας χώρο.

Φορτίζει με USB
Το φορητό φανάρι μπορεί να φορτιστεί
εύκολα με ένα συμβατικό USB.
Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: μαύρο
• Υλικό κατασκευής: συνθετικό
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Ροοστάτης και διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο
προϊόν: Ναι
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στο προϊόν: Ναι
• Ιδανικό για δημιουργία ατμόσφαιρας: Ναι
• Φορητό: Ναι
• Φόρτιση USB: Ναι
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Μοντέρνο
• Τύπος: Επιτραπέζιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 1,0 m
• Ύψος: 23,3 cm
• Μήκος: 15 cm
• Καθαρό βάρος: 0,580 kg
• Πλάτος: 15 cm

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 30.000 h
• Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 350
lm
• Χρώμα φωτός: Θερμό λευκό
• Τροφοδοσία ρεύματος: 5 V
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
• LED: Ναι
• Ενσωματωμένο LED: Ναι
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: III - εξαιρετικά
χαμηλή τάση ασφαλείας
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Όχι
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696161258
• Καθαρό βάρος: 0,580 kg
• Μικτό βάρος: 0,770 kg
• Ύψος: 243,000 mm
• Μήκος: 155,000 mm
• Πλάτος: 155,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915005427401

Παντός καιρού IP44
Αυτό το φορητό φανάρι είναι ειδικά
σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους και
είναι ανθεκτικό στο νερό.
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