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Vedno je svetlo, ko
pridete domov
Stenska svetilka Philips Samondra PIR je izdelana iz vzdržljivega
visokokakovostnega antracitnega aluminija. Oddaja močno,
razpršeno toplo belo svetlobo v vse smeri. Senzor gibanja
omogoča, da se samodejno vklopi, ko se nekdo približa.
Varčne svetlobne rešitve
• Varčevanje z energijo
Vnesite eleganco na svoj vrt
• Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna
Napredna svetila za uporabo na prostem
• Visokozmogljiva LED-svetila
• Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto
Posebne značilnosti
• Vključen je senzor gibanja za priročno in zanesljivo uporabo
• Odporno na vremenske pogoje
• Dolga življenjska doba do 25 let
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Značilnosti
Varčevanje z energijo

5-letna garancija za sistem LED

Dolga življenjska doba

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.

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.

Vključen senzor gibanja
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 litega aluminija in
najsodobnejših sintetičnih vlaken.
Visokozmogljiva LED-svetila
Vgrajen je senzor gibanja, ki vas
pozdravi, ko se vračate domov, ali
opozori na goste. Ko senzor zazna
gibanje, se svetilka samodejno vklopi.
Odporno na vremenske pogoje

Svetila Philips za uporabo na prostem
vsebujejo najnovejšo vrhunsko LEDtehnologijo. Ta zagotavlja močno
svetilnost, visoko kakovost in dolgo
življenjsko dobo.
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.
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Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: antracitna
• Material: aluminij
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• 5-letna garancija za LED-modul: Da
• Odporno na vse vremenske pogoje:
Da
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Senzor gibanja: Da
Razno
• Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
• Slog: Sodobno
• Tip: Stenska svetilka
• Udobje oči: Ne
Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 22,7 cm
• Dolžina: 19 cm
• Neto teža: 0,720 kg
• Širina: 9,0 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 25.000 h
• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 83 W
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
1200 lm
• Tehnologija sijalke: 176 V
• Barva svetlobe: topla bela
• Omrežno napajanje: 50 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: Vgrajen LED
• Število sijalk: 1
• Moč priložene sijalke: 12 W
• Koda IP: IP44
• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano
• Zamenljiv svetlobni vir: Ne
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696165942
• Neto teža: 0,720 kg
• Bruto teža: 0,840 kg
• Višina: 244,000 mm
• Dolžina: 101,000 mm
• Širina: 196,000 mm
• Številka materiala (12NC):
915005554501
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