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Saving in style

Aduceţi conversaţii comode în grădina dvs. Aspectul acestei lămpi negre de perete vă 
invită în natură. Este concepută cu materiale de calitate şi lumină economică. Vă face să 
vă simţiţi imediat confortabil în natură.

Soluţii de iluminat de durată
• Economie de până la 80% din energie
• Fabricate din materiale de înaltă calitate, robuste și fiabile
• Durată de viaţă extra-lungă a becului

Aduceţi designul în grădina dvs.
• Atenţie la detalii, fabricate cu materiale premium și elegante.
• O gamă completă de aplicaţii disponibile
• Design contemporan elegant pentru grădina dvs.

Conectaţi ambianţa și confortul
• Lumină albă caldă și primitoare

Caracteristici speciale
• IP 44, proiectat pentru utilizarea în exterior



 Eficient energetic

Philips Ecomoods pentru exterior este o gamă 
de produse de iluminat la preţ accesibil pentru 
grădină, care combină un design contemporan 
cu cea mai nouă tehnologie eficientă energetic. 
Aceasta economisește până la 80 % din energie, 
în comparaţie cu sursele de lumină tradiţionale. 
Rezultatul este la fel de bun pentru planetă pe 
cât este de bun pentru banii care rămân în 
buzunarul dvs., an de an.

Atenţie la detalii

Fiecare piesă este fabricată din componente de 
înaltă calitate și materiale rezistente la uzură, 
precum aluminiu turnat sub presiune și oţel 
inoxidabil.

Material de înaltă calitate

Făcut să reziste. Fiecare piesă din colecţia de 
corpuri de iluminat Philips Ecomoods pentru 
exterior utilizează materiale și componente de 
calitate ridicată pentru a rezista la condiţii 
exterioare.

Proiectat pentru utilizarea în exterior

Protecţia IP44 înseamnă că este proiectat 
pentru utilizare în exterior, astfel încât puteţi fi 
sigur că lămpile pentru exterior Ecomoods vă 
vor înveseli grădina indiferent dacă plouă, este 
cer senin sau ninge.

Aplicaţii multiple
Ideale pentru iluminarea de exterior pentru 
grădină, terasă, alee sau balcon, lămpile pentru 
perete, stâlp, piedestal și tavan Ecomoods 
pentru exterior de la Philips creează o 
atmosferă confortabilă, relaxantă la apusul 
soarelui și oferă, de asemenea, siguranţa de a 
putea vedea după lăsarea întunericului.

Design contemporan elegant
Design-ul contemporan al Philips Ecomoods 
este elegant, dar simplu, plăcut atât ziua, cât și 
noaptea fără să pună în umbră grădina sau 
terasa. Puteţi alege dintr-o gamă completă de 
modele, prin urmare trebuie să existe unul 
care să se potrivească cu spaţiul exterior și 
gustul dvs.

Durată de viaţă extra-lungă a becului

Bec Philips inclus cu o durată de viaţă extra-
lungă a lămpii, de până la 20.000 de ore.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice, aluminiu
• Culoare: antracit

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Rezistente la intemperii

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 25,3 cm
• Lungime: 16,9 cm
• Lăţime: 15 cm
• Greutate netă: 0,770 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: fluorescent, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Corp de iluminat/soclu: E27
• Putere bec inclusă: 20 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 20 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 10.000 ore
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED: Nu

• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
• Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din 

clasa: A+ până la E
• Cod IP: IP44, Protecţie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protecţie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 95 W
• Lumină generată bec inclus: 1.320 lm

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 27,7 cm
• Lungime: 18,2 cm
• Lăţime: 15,4 cm
• Greutate: 1,1 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de perete
•
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