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Desfrute de um
maravilhoso jardim com
luz
Leve o estilo vintage para o seu espaço exterior com esta lanterna
de parede Skua da Philips. O design retro permite-lhe desfrutar
dos seus momentos no exterior com elegância. O alumínio de alta
qualidade e o acabamento em preto adaptam-se perfeitamente
ao seu estilo pessoal.
Concebido para o exterior
• Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Características especiais
• Impermeável
Desfrute da vida ao ar livre
• Crie um ambiente elegante e acolhedor
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Destaques
Material de elevada qualidade
Este candeeiro Philips foi concebido
especificamente para espaços
exteriores. Este é resistente e
duradouro para iluminar o seu jardim
noite após noite. É fabricado em
alumínio fundido de alta qualidade e
materiais sintéticos superiores.

Crie um ambiente elegante
Este aplique para exterior foi
concebido com base nas preferências
e tendências mais actuais e nos novos
estilos de vida para se integrar
facilmente no seu espaço exterior e
criar o ambiente que sempre desejou.

Impermeável

Este candeeiro para exterior Philips foi
concebido especialmente para
ambientes húmidos ao ar livre e foi
sujeito a testes rigorosos para
assegurar a sua resistência à água. A
classificação IP é descrita por dois
números: o primeiro refere-se ao nível
de protecção contra pó, o segundo à
protecção contra água. Este candeeiro
foi concebido com a classificação IP44:
está protegido contra salpicos de água;
este produto é muito comum e perfeito
para uma utilização geral no exterior.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: preto
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Totalmente resistente a intempéries:
Sim

Diversos
• Concebida especialmente para:
Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Altura: 21,8 cm
• Comprimento: 34,4 cm
• Peso líquido: 0,935 kg
• Largura: 30 cm
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Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
Especificações técnicas
• Alimentação elétrica: 50-60 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Não
• LED incorporado: Não
• Classe energética da fonte de luz
incluída: sem lâmpada incluída
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A++ a E
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: • Potência máxima da lâmpada de
substituição: 42 W
• Código IP: IP44
• Classe de proteção: I - com ligação à
terra
• Fonte de luz substituível: Sim
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Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696165843
• Peso líquido: 0,935 kg
• Peso bruto: 1,460 kg
• Altura: 244,000 mm
• Comprimento: 331,000 mm
• Largura: 361,000 mm
• Número de material (12NC):
915005553401
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