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Economie cu stil
Bucurați-vă de serile de relaxare în grădină cu acest stâlp de
iluminat elegant pentru exterior de la Philips, de culoarea
antracitului. Acesta vă întâmpină cu o lumină albă, caldă, ideală
pentru iluminarea generală a grădinii. Creați o atmosferă și o
arhitectură extraordinare.
Soluții de iluminat durabile
• Economie de până la 80% din energie
• Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
• Fabricate din materiale de înaltă calitate, robuste și fiabile
Aduceți designul în grădina dvs.
• Design contemporan elegant pentru grădina dvs.
• Atenție la detalii, fabricate cu materiale premium și elegante.
• O gamă completă de aplicații disponibile
Conectați ambianța și confortul
• Lumină albă caldă și primitoare
Caracteristici speciale
• IP 44, proiectat pentru utilizarea în exterior

8719514385849

Repere
Eficient energetic

Material de înaltă calitate

Lumină albă caldă și primitoare

Philips outdoor este o gamă de
produse de iluminat exterior la preț
accesibil, pentru grădină, care combină
un design contemporan cu cea mai
nouă tehnologie eficientă energetic.
Aceasta economisește până la 80 %
din energie în comparație cu sursele de
lumină tradiționale. Rezultatul este bun
atât pentru planetă, cât și pentru banii
care rămân în buzunarul tău, an de an.

Făcut să reziste. Fiecare piesă din
colecția de corpuri de iluminat Philips
pentru exterior utilizează materiale și
componente de calitate ridicată, pentru
a rezista la condițiile meteo.

Philips outdoor este o gamă de lămpi
de exterior care creează o lumină caldă
și primitoare splendidă. Temperatura
culorii luminii este 2700 Kelvin.
Aceasta oferă, de asemenea, lumină
din abundență pentru vizibilitate clară,
astfel încât să puteți utiliza spațiul
exterior oricum doriți după programul
de lucru și să vă relaxați în siguranță
toată noaptea.

Durată de viață foarte mare a sursei
de iluminat

Design contemporan elegant
Designul contemporan Philips este
elegant, dar simplu, plăcut atât ziua,
cât și noaptea, fără să pună în umbră
grădina sau terasa. Poți alege dintr-o
gamă completă de modele, prin
urmare trebuie să existe unul pe
măsura gustului dvs. și a spațiului
exterior.

Proiectat pentru utilizarea în exterior

Atenție la detalii

Bec Philips inclus, cu o durată de viață
extrem de lungă, de până la 20.000 de
ore.
Fiecare piesă este fabricată din
componente de înaltă calitate și
materiale rezistente la uzură, precum
aluminiu turnat sub presiune și oțel
inoxidabil.
Aplicații multiple
Ideale ca iluminare de exterior pentru
grădină, terasă, alee sau balcon,
lămpile Philips de perete, stâlp,
piedestal și plafon creează o atmosferă
confortabilă, relaxantă la apusul
soarelui și oferă, de asemenea,
siguranța de a putea vedea după
lăsarea întunericului.

Protecția IP44 înseamnă că este
proiectat pentru utilizare în exterior,
astfel încât poți fi sigur că lămpile de
exterior îți vor înveseli grădina
indiferent dacă plouă, este cer senin
sau ninge.
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Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: antracit
• Material: aluminiu
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Complet rezistent la apă: Da
• Piesă centrală: Nu
Grădină
• Grădină: Terasă, Curtea din față
Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară
• Stil: Contemporan
• Tip: Piedestal/stâlp
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 80,2 cm
• Lungime: 12,1 cm
• Greutate netă: 2,950 kg
• Lățime: 12,1 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 10.000
ore
• Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
• LED: Nu
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: fără bec inclus
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Puterea becului inclus: • Cod IP: IP44
• Clasa de protecție: I - împământat
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514385849
• Greutate netă: 3,401 kg
• Greutate brută: 3,732 kg
• Înălțime: 81,300 cm
• Lungime: 14,600 cm
• Lățime: 14,600 cm
• Număr material (12NC):
915003761603
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