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É sempre recebido em
casa com luz
A luz de exterior LED Petronia da Philips é fabricada em alumínio
antracite de alta qualidade e longa duração. Emite uma luz branca
suave potente e difusa em todas as direções e o sensor de
movimentos liga-a automaticamente quando alguém se aproxima.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economizadora
Leve o design para o seu jardim
• Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Luz avançada para o exterior
• LED de alta potência
• A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o
controlador
Características especiais
• Sensor de movimento incluído, para comodidade e segurança
• Impermeável
• Vida útil longa até 25 anos
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Destaques
Economizadora

Garantia de 5 anos para o sistema LED

Impermeável

Esta luz da Philips economiza energia
em comparação com fontes de
iluminação tradicionais, ajudando-o a
poupar dinheiro nas suas contas de
electricidade e a contribuir para a
protecção do ambiente.

Para além da garantia padrão de 2
anos para este candeeiro, a Philips
oferece uma garantia de 5 anos para o
sistema LED, ou seja, para o módulo
LED e o controlador neste candeeiro.

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.

Sensor de movimento incluído
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.
LED de alta potência

A iluminação para exterior da Philips
utiliza a tecnologia de ponta LED mais
actual. Esta oferece um forte fluxo
luminoso, uma iluminação de alta
qualidade e uma duração prolongada.

Vida útil longa
Inclui um sensor de movimento que lhe
dá as boas-vindas quando chega a
casa ou avisa quando alguém chega.
Quando o sensor deteta movimento, a
lâmpada liga-se automaticamente.

Uma fonte de luz em que pode confiar.
A lâmpada LED utilizada neste
candeeiro da Philips, dura até 25 000
horas (o equivalente a 25 anos com
base numa utilização média de 3
horas/dia com um número mínimo de
13 000 ciclos de acendimento). É tão
agradável pensar que já não tem de se
preocupar com a manutenção ou
substituição de lâmpadas, enquanto
cria um ambiente de luz perfeito na
sua casa.
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Especificações
Design e acabamento
• Cor: antracit
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• 5 anos de garantia no módulo LED:
Sim
• Totalmente resistente a intempéries:
Sim
• LEDs integrados: Sim
• Sensor movimento: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Altura: 22,7 cm
• Comprimento: 19 cm
• Peso líquido: 0,660 kg
• Largura: 6,0 cm
Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 25.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 83 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
1200 lm
• Tecnologia da lâmpada: 176 V
• Cor da luz: branca quente
• Alimentação elétrica: 50 Hz
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Classe energética da fonte de luz
incluída: LED incorporado
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 12 W
• Código IP: IP44
• Classe de proteção: II - isolamento
duplo
• Fonte de luz substituível: Não
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696165973
• Peso líquido: 0,660 kg
• Peso bruto: 0,765 kg
• Altura: 244,000 mm
• Comprimento: 71,000 mm
• Largura: 196,000 mm
• Número de material (12NC):
915005554901
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