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Egy hordozható
lámpával kellemes,
hosszú estéket tölthet a
szabadban
Ez a Philips hordozható lámpatest nagyon sokoldalú kültéri
fényforrás. Tökéletes hangulatot teremt a kinti területeken, de
funkcionálisan is jól használható. Időjárásálló és szabályozható,
hosszú élettartamú LED-technológiával.
Élvezze az életet a szabadban
• Nagy teljesítményű világítás
• szabályozható fény
• Gyertya mód
• USB-n keresztül tölthető
• Időjárásálló, IP44
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Fénypontok
Nagy teljesítményű világítás
Ez a Philips hordozható lámpatest
erős, meleg fehér, akár 350 lumenes
fényt biztosít. Ideális lámpa az
olvasgatáshoz a kertben; feldobja a
grillezést, lehetővé teszi a kinti munka
befejezését és számos egyéb
szabadtéri tevékenység elvégzését
sötétedés után is.
szabályozható fény
A hordozható lámpatest gombjának
lenyomva tartásával a fényerő
szabályozható. Így a kertben is
egyszerűen kialakíthatja a tökéletes
hangulatot.

Gyertya mód
Szeretne különleges, dekoratív és
elbűvölő hangulatot létrehozni a
kertben? Akkor kapcsolja át Philips
lámpatestjét gyertya üzemmódba!
Meleg fények és dinamikus villogás
lesz az eredmény.
USB-n keresztül tölthető
A Philips hordozható lámpatest
egyszerűen feltölthető bármilyen
kompatibilis USB-porton keresztül. Az
USB-kábel a lámpa tartozéka.
Időjárásálló, IP44
Ez a hordozható lámpatest kifejezetten
kültéri használatra készült, és vízálló.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fekete
• Anyag: műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Fényerő-szabályozó, és be-/
kikapcsolóval ellátott termék: Igen
• Teljesen időjárásálló: Igen
• Integrált LED: Igen
• Ki-/bekapcsolóval ellátott termék:
Igen
• Tökéletes a hangulatteremtéshez:
Igen
• Hordozható: Igen
• USB töltés: Igen
Kert
• Kert: Hátsó kert
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Kert és terasz
• Stílus: Kortárs
• Típus: Asztali lámpa
• EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege
• Kábelhosszúság: 1,0 m
• Magasság: 23,3 cm
• Hosszúság: 15 cm
• Nettó tömeg: 0,580 kg
• Szélesség: 15 cm
Szerviz
• Jótállás: 2 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 30 000 h
• A lámpa teljes fényárama: 350 lm
• Fényforrás típusa: LED, 3,7 V
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• Hálózati tápellátás: 5 V
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
• LED: Igen
• Fényforrások száma: 1
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 3 W
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb
tárgyak elleni védelem, freccsenő víz
ellen védett
• Védelmi osztály: III - biztonságos,
törpefeszültségű
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Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696161258
• Nettó tömeg: 0,580 kg
• Bruttó tömeg: 0,770 kg
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• Magasság: 243,000 mm
• Hosszúság: 155,000 mm
• Szélesség: 155,000 mm
• Anyagszám (12NC): 915005427401
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