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Transformar luz solar
em luz LED
Capte a energia do sol com o candeeiro de pé Philips myGarden
Dusk. Painel solar de alta capacidade e LEDs eficientes para
iluminação duradoura. O engenhoso design adequa-se a todos os
ambientes. Estilo subtil e luz maravilhosa.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz LED de alta qualidade
• Luz branca suave
• Energia solar
• Duração máxima da luz: 6 horas
• A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o
controlador
Características especiais
• Interruptor para ligar/desligar no artigo
Concebidas para o seu jardim
• Função de dia/noite exclusiva
• IP44 - Resistente às condições climatéricas
• Painel solar integrado
• Não necessita de cabos de alimentação
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Destaques
Luz LED de alta qualidade

Energia solar

Garantia de 5 anos para o sistema LED

A tecnologia LED, integrada nesta
lâmpada Philips, é uma solução
desenvolvida exclusivamente pela
Philips. Com o seu acendimento
instantâneo, permite um fluxo
luminoso ideal e realça as cores vivas
na sua casa.

As luzes da gama Philips myGarden
Solar foram concebidas para aproveitar
ao máximo a energia que recebem do
sol, para uma luz que dura mais tempo.
Sem qualquer consumo de
eletricidade, estas ajudam-no a poupar
dinheiro nas suas contas de
eletricidade e a dar o seu contributo
para a preservação 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.

Luz branca suave

Interruptor para ligar/desligar no
artigo

Duração máxima da luz: 6 h

A luz pode ter diferentes temperaturas
de cor, indicadas em unidades
designadas Kelvins (K). As lâmpadas
com um baixo valor em Kelvins
produzem uma luz suave e mais
acolhedora, enquanto as lâmpadas
com um valor mais alto em Kelvins
produzem uma luz fria e mais
energética. Este candeeiro da Philips
oferece luz branca suave para uma
atmosfera agradável.

Com o interruptor integrado no
candeeiro de forma discreta, pode ligar
e desligar a luz facilmente.
As luzes da gama Philips myGarden
Solar foram concebidas para aproveitar
ao máximo a energia que recebem do
sol, para uma luz que dura mais tempo.
Tanto o painel solar como a luz LED
são da melhor qualidade para
maximizar a captação da luz do sol. A
duração do tempo de iluminação
depende da quantidade de luz solar
recebida pelo painel solar. Com boas
condições meteorológicas, esta luz tem
uma duração máxima de luz de 6
horas. Para além disso,
funcionalidades economizadoras,
como um interruptor ligar/desligar ou
um sensor de movimento, ajudam a
assegurar que, independentemente
das condições meteorológicas ou da
estação do ano, conseguirá sempre
iluminar as suas áreas ao ar livre com
bastante claridade.

Função de dia/noite exclusiva

Graças à função de dia/noite, esta luz
para exterior acende-se
automaticamente quando fica escuro
lá fora. Utilize esta função exclusiva
para as noites longas de Verão ou por
razões de segurança.
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IP44 - Resistente às condições
climatéricas

contra salpicos de água. Este produto é
mais comum e ideal para uma
utilização geral no exterior.

Não necessita de cabos de
alimentação

Painel solar integrado

Este candeeiro para exterior da Philips
foi especialmente concebido para
ambientes húmidos ao ar livre. Foi
submetido 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
para exterior foi concebido com a
classificação IP44: está protegido

Esta luz da gama Philips myGarden
Solar tem um painel solar integrado,
incorporado na luz. Esta não tem
cabos e emite até 100 lúmenes de luz,
o suficiente para iluminar uma área
definida ou realçar uma característica.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: antracit
• Material: alumínio
Funcionalidade extra/acessório incl.
• 5 anos de garantia no módulo LED:
Sim
• Sensor de dia/noite: Sim
• Totalmente resistente a intempéries:
Sim
• LEDs integrados: Sim
• Energia solar: Sim
Diversos
• Concebida especialmente para:
Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Pedestal/pé
• EyeComfort: Não
Dimensões e peso do produto
• Altura: 84 cm
• Comprimento: 16,1 cm
• Peso líquido: 1,595 kg
• Largura: 16,1 cm

Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Fonte de luz equivalente à lâmpada
tradicional de: 11 W
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
100 lm
• Tecnologia da lâmpada: LED
• Cor da luz: branca quente
• Alimentação elétrica: 3,7 V
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 1 W
• Código IP: IP44
• Classe de proteção: III - voltagem
ultra baixa de segurança
• Fonte de luz substituível: Não

A gama Philips myGarden Solar elimina
o esforço e o incómodo das
instalações no exterior, necessitando
de apenas alguns minutos para a
colocação no seu jardim, mesmo que
nunca tenha instalado uma iluminação
exterior. Visto que não tem de se
preocupar com cabos de alimentação,
o posicionamento oferece uma enorme
flexibilidade, pois não necessita de
uma tomada elétrica.
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