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Taşınabilir bir lambayla
dışarıda uzun gecelerin
tadını çıkarın
Bu Philips taşınabilir fener çok yönlü bir dış mekan lambasıdır. Dış mekan
alanınız için mükemmel bir ortam yaratmasının yanı sıra, daha işlevsel bir
şekilde de kullanılabilir. Uzun ömürlü LED teknolojisi ile hava
koşullarından etkilenmez ve kısılabilir.
Açık havanın tadını çıkarın
• Güçlü ışık
• Kısılabilir lamba
• Mum modu
• USB ile şarj edilebilir
• Hava koşullarına dayanıklı IP44
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Özellikler
Güçlü ışık
Bu Philips taşınabilir fener, 350 lumene
varan güçlü sıcak beyaz ışık sağlar.
Dışarıda bir şeyler okumak, barbeküyü
ortamını aydınlatmak, bahçede bir işi
halletmek ve başka dış mekan
etkinlikleri için ideal bir lambadır.

Mum modu
Dekoratif ve büyüleyici benzersiz bir
dış mekan ortamı mı oluşturmak
istiyorsunuz? Taşınabilir feneri mum
modunda da kullanabilirsiniz. Böylece,
sıcak bir parıltı ve dinamik, titrek bir ışık
sağlar.

Kısılabilir lamba
Taşınabilir fener, düğmeye basılı
tutularak kısılabilir. Böylelikle, dış
alanınız için mükemmel ortamı kolayca
oluşturabilirsiniz

USB ile şarj edilebilir
Taşınabilir fener uyumlu herhangi bir
USB ile kolayca şarj edilebilir. USB
kablo birlikte verilir.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Karartıcı ve ürün üzerinde açma/
kapama düğmesi: Evet
• Tamamen su geçirmez: Evet
• Entegre LED: Evet
• Ürün üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
• Ortam yaratmak için ideal: Evet
• Taşınabilir: Evet
• Dayanıklı, yüksek kaliteli malzeme:
Evet
• USB şarjı: Evet
Bahçe alanı
• Bahçe alanı: Arka bahçe
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Masa lambası
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Yükseklik: 23,3 cm
• Uzunluk: 15 cm
• Net ağırlık: 0,580 kg
• Genişlik: 15 cm

Servis
• Garanti: 2 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 30.000 h
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 350
lm
• Ampul teknolojisi: LED, 3,7 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 5 V
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Evet
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 3
W
• IP koruma sınıfı kodu: IP44, 1 mm'den
büyük nesnelere karşı koruma,
sıçrayan suya karşı koruma
• Koruma sınıfı: III - güvenli, ekstra
düşük gerilim

Hava koşullarına dayanıklı IP44
Bu taşınabilir fener dış mekanda
kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
ve su geçirmez.
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Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718696161845
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718696231289
• Yükseklik: 24,3 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,771 kg

Yayın tarihi: 2019-09-17
Sürüm: 0.451

• Ağırlık: 0,771 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,580 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 243,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 155,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 155,000 mm
• Genişlik: 15,5 cm
• Uzunluk: 15,5 cm
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