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Light up your outdoor life
Această lampă de perete premiată Philips Ledino, de culoarea antracitului, arată extraordinar atât ziua
cât şi noaptea. Aceasta are un aspect contemporan şi răspândeşte o lumină albă, caldă şi intensă cu LEDuri. Micşoraţi intensitatea luminii pentru a crea o ambianţă uimitoare pentru un pahar de băutură în aer
liber, în nopţile târzii.
Soluţii de iluminat de durată
• Durată de utilizare extrem de lungă
• Economie de energie
Proiectate pentru utilizare în exterior
• Iluminare de exterior modernă
• Alegeţi lămpile de perete pentru exterior
Iluminare avansată pentru exterior
• LED de putere mare
• Lumină puternică
Caracteristici speciale
• Antiacvatic
• Ușor de setat pentru fiecare destinaţie

162539316

Lampă de perete

Dunetop antracit, LED

Repere

Specificaţii

LED de putere mare

ajutându-vă să economisiţi bani cu facturile de
energie și să contribuiţi la protejarea mediului.

Alegeţi lămpile de perete pentru
exterior

Valorificaţi la maxim spaţiul exterior cu această
lampă de perete, perfectă pentru montaj în
apropierea ușii de la intrare sau pe pereţii terasei.

Antiacvatic

Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: antracit

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Putere reglabilă
• Rezistente la intemperii
• Raze de lumină definite

Dimensiunile și greutatea produsului
•
•
•
•

Iluminatul pentru exterior Ledino de la Philips
utilizează cea mai modernă tehnologie cu LED-uri.
Aceasta oferă putere mare de iluminare și calitate
superioară a luminii cu o durată de viaţă foarte mare.

Specificaţii tehnice

Durată de utilizare extrem de lungă

Această lampă de exterior Philips este destinată
special mediilor exterioare umede și a fost supusă
unor teste riguroase pentru a se verifica rezistenţa ei
la apă. Nivelul de protecţie IP este descris de cele
două cifre: prima se referă la nivelul de protecţie la
praf, iar a doua la nivelul de protecţie 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.
O sursă de lumină în care puteţi avea încredere.
Corpurile de iluminat Philips LED oferă o durată de
viaţă extrem de lungă de minim 20.000 de ore (care
echivalează cu 20 de ani, pe baza unei utilizări medii
de 3 ore / zi cu un număr de cel puţin 13.000 cicluri
de pornire/oprire). Cu corpurile de iluminat Philips
LED nu va trebui să vă mai preocupaţi de întreţinerea
sau înlocuirea lămpii în timp ce vă bucuraţi de
ambianţa perfectă în locuinţa dvs.

Economie de energie

Lumină puternică

Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă
și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze
grădina sau terasa.

Iluminare de exterior modernă

Iluminat pentru exterior impresionant, îndrăzneţ și
minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al
Ledino de exterior este modul perfect de a ilumina
grădinile, aleile și spaţiile exterioare.

Ușor de setat

Această lampă și elementele de fixare sunt
proiectate pentru montare simplă, conţinând toate
elementele utile de care aveţi nevoie pentru a
demara proiectul, cum ar fi o cheie Torx și șuruburi
Torx. Veţi găsi instrucţiuni clare despre unde poate
fi instalat produsul și informaţii relevante despre
clasificările IP legate de rezistenţa la apă.

Această lampă Philips economisește energie în
comparaţie cu sursele de lumină tradiţionale,
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• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V,
50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 6,5 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 ore
• Unghi fascicul: 85°
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 210 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat
• 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: 42 W

Service

• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
•
•
•
•

Înălţime: 39,1 cm
Lungime: 16 cm
Lăţime: 6,5 cm
Greutate: 1,305 kg

Diverse

• Concepută special pentru: Grădină și curte
interioară
• Stil: Modern
• Tip: Lampă de perete
•

