Corpuri de iluminat
pentru exterior
Corpuri de iluminat pentru
exterior
Python
Antracit
Lampă de perete
8719514417595

Bucurați-vă de o
grădină frumoasă prin
intermediul luminii
Lampa de perete cilindrică Philips Calgary cu aspect de antracit dă
o tentă modernă peretelui dumneavoastră. Se aprinde și
luminează intrarea cu lumină difuză și caldă.
Aduceți designul în grădina dvs.
• Oțel inoxidabil de calitate superioară
Lumină cu LED-uri avansate
• Lumină albă caldă
• Efect de lumină difuză bidirecțională
Potriviți-vă stilul exterior
• Proiectat pentru utilizare în exterior - rezistență la apă IP44
Alege o soluție de durată
• Reducere de până la 80% a consumului de energie
Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească
• Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.
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Repere
Material de o calitate deosebită
Această lampă Philips este fabricată
special pentru spațiile exterioare. Este
rezistentă la uzură și concepută să
dureze, astfel încât vă va lumina
grădina noapte de noapte. Este
fabricată din oțel inoxidabil de calitate
superioară.
Lumină albă caldă

Această lumină utilizează cea mai nouă
tehnologie Philips de iluminare cu
leduri de mare putere din ultima
generație, cu un halou luminos cu o
temperatură de culoare de 2700
Kelvin.

Lumină bidirecțională
Această lampă combină lumina
funcțională decorativă cu lumina de
orientare. Lumina bidirecțională
creează o siluetă plăcută pe tavan sau
perete precum și un efect de lumină
difuză.
Proiectat pentru utilizarea în exterior
Această lampă Philips pentru exterior
este concepută special pentru medii
exterioare umede. A fost testată riguros
pentru a i se asigura rezistența la apă.
Nivelul IP este descris prin două cifre:
prima cifră se referă la nivelul de
protecție împotriva prafului, iar a doua
la nivelul de protecție împotriva apei.
Această lampă pentru exterior este
proiectată cu IP44: este protejată
împotriva stropirii cu apă. Acest produs
este cel mai folosit și este ideal pentru
utilizare în exterior.
Reducere de până la 80% a
consumului de energie

Bucurați-vă de economiile la energie
oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea
ce privește calitatea luminii. Reduceți
instantaneu consumul de energie cu
peste 80% prin înlocuirea becurilor cu
incandescență sau cu halogen
existente

Garanție de 5 ani
Toate spoturile noastre luminoase sunt
concepute să dureze. Sunt oferite cu o
garanție completă de 5 ani pentru
întregul produs, pentru a vă permite să
vă bucurați în fiecare zi de un iluminat
de calitate de lungă durată.
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Specificaţii
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Înălțime reglabilă: Nu
• Spot reglabil: Nu
• Anti rugină și anti praf: Da
• Raze de lumină bidirecționale: Nu
• Montare click!FIX: Da
• Senzor pentru noapte și zi: Nu
• Fascicul luminos definit: Nu
• Efect de lumină difuză: Da
• Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
• Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Nu
• FFP - Frustration Free Pack (Pachet
fără bătăi de cap): Nu
• Complet rezistent la apă: Da
• LED integrat: Da
• Senzor de mișcare și de noapte și zi:
Nu
• Senzor de mișcare: Nu
• Adaptată perfect pentru crearea unei
ambianțe: Nu
• Se potrivește perfect pentru
montarea pe orizontală/verticală: Da
• Perfect adaptate pentru iluminatul de
orientare: Nu
• Se poate monta în sus sau în jos: Nu
• Se potrivește perfect pentru
instalarea pe perete și plafon: Nu
• Cap pivotant (stânga-dreapta): Nu
• Portabil: Nu
• Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
• Material de calitate premium: Da
• Manșon de protecție inclus: Nu
• Telecomandă inclusă: Nu
• Material rezistent de înaltă calitate:
Da
• Se rotește liber în orice direcție: Nu
• Energie solară: Nu
• Cap rabatabil (sus-jos): Nu
• Ștecăr pentru Marea Britanie inclus:
Nu
• Încărcare USB: Nu
• Lumină WarmGlow cu reglarea
intensității: Nu
• Lumină caldă albă: Da
• Rezistent la apă: Da

• Piesă centrală: Nu
• Piesă centrală: Nu
• Piesă centrală: Nu
Grădină
• Grădină: Curtea din față
Caracteristicile fotometrice
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 21,5 cm
• Lungime: 17,1 cm
• Greutate netă: 0,42 kg
• Lățime: 8,4 cm
Service
• Garanție: 5 ani
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 25.000
ore
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 450
• Culoare lumină: 2700
• Unghi fascicul: 110°
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Da
• Cod IP: IP44
• Clasa de protecție: Clasa II
• Sursă de lumină înlocuibilă: Da
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514417595
• Greutate netă: 0,420 kg
• Greutate brută: 0,505 kg
• Înălțime: 23,000 cm
• Lungime: 9,500 cm
• Lățime: 18,000 cm
• Număr material (12NC):
929003187801
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