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Economie cu stil
Un design unic pentru momente unice în aer liber. Această
elegantă lampă de perete Philips, de culoarea antracitului,
răspândește o lumină albă caldă, economică. Efectele superbe de
lumină bidirecțională vă invită să vă instalați și să vă relaxați în
grădină.
Soluții de iluminat durabile
• Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
• Economie de energie
Aduceți designul în grădina dvs.
• Alegeți stilul contemporan
• Alegeți lămpile de perete pentru exterior
Conectați ambianța și confortul
• Lumină albă caldă și primitoare
Caracteristici speciale
• Efect de lumină bidirecțională
• Ușor de setat pentru fiecare destinație
• Rezistent la intemperii

8719514385382

Repere
Durată de viață foarte mare a sursei
de iluminat

Alegeți lămpile de perete pentru
exterior
Valorificați la maximum spațiul exterior
cu această lampă de perete, perfectă
pentru montaj în apropierea ușii de la
intrare sau pe pereții terasei.
Lumină albă caldă și primitoare

Bec Philips inclus, cu o durată de viață
extrem de lungă, de până la 20.000 de
ore.

Ușor de setat
Această lampă și elementele de fixare
sunt proiectate pentru montare simplă,
conținând toate elementele utile de
care aveți nevoie pentru a demara
proiectul, cum ar fi o cheie Torx și
șuruburi Torx. Veți găsi instrucțiuni clare
despre unde poate fi instalat produsul
și informații relevante despre
clasificările IP legate de rezistența la
apă.
Rezistent la intemperii

Economie de energie

Această lampă Philips economisește
energie în comparație cu sursele de
lumină tradiționale, ajutându-vă să
economisiți bani cu facturile de energie
și să contribuiți la protejarea mediului.

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.
Efect de lumină bidirecțională
Efect de lumină bidirecțională pentru
iluminarea generală a grădinii.

Alegeți stilul contemporan
Proiectată în Europa, această lampă
are o semnătură unică a designului
pentru a vă ajuta să creați aspectul
spațiului exterior în stilul contemporan.

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: Lampă de perete

Această lampă de exterior Philips este
destinată special mediilor exterioare
umede și a fost supusă unor teste
riguroase pentru a se verifica rezistența
ei la apă. Nivelul de protecție IP este
descris de cele două cifre: prima se
referă la nivelul de protecție la praf, iar
a doua la nivelul de protecție la apă.
Această lampă este proiectată cu IP44:
este protejată împotriva stropirii cu
apă, acest produs este cel mai utilizat
și este ideal pentru utilizare generală la
exterior.

8719514385382
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 8,2 cm
• Lungime: 17,1 cm
• Greutate netă: 0,740 kg
• Lățime: 17 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8719514385382
• Greutate netă: 0,400 kg
• Greutate brută: 0,500 kg
• Înălțime: 24,450 cm
• Lungime: 9,500 cm
• Lățime: 18,500 cm
• Număr material (12NC):
915002150003

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: II - izolație dublă
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