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Iluminaţi-vă grădina noaptea

Acest spot solid încastrat Philips myGarden Crust cu LED, din oţel inoxidabil, evidenţiază 
alei şi căi de acces, fără a schimba aspectul grădinii. Materialele de primă clasă şi LED-urile 
Philips de calitate ridicată nu necesită aproape deloc îngrijire după instalare.

Soluţii de iluminat durabile
• Economie de energie
• Corp de iluminat cu LED de înaltă calitate

Aduceţi designul în grădina dvs.
• Oţel inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Iluminare avansată pentru exterior
• Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Caracteristici speciale
• Instalare simplă
• IP67 - rezistent la intemperii
• Durată de viaţă îndelungată de până la 25 de ani



 Economie de energie

Această lampă Philips economisește energie în 
comparaţie cu sursele de lumină tradiţionale, 
ajutându-vă să economisiţi bani cu facturile de 
energie și să contribuiţi la protejarea mediului.

Material de înaltă calitate
Această lampă Philips este destinată special 
spaţiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și 
concepută să dureze, astfel încât vă va lumina 
grădina noapte de noapte. Este fabricată din 
oţel inoxidabil și materiale sintetice de calitate 
superioară.

IP67 - rezistent la intemperii

Această lampă de exterior Philips este 
destinată special mediilor exterioare umede. A 
fost testată riguros pentru a i se verifica 
rezistenţa 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 IP67: este protejată împotriva 
scufundării temporare în apă și este ideală 
pentru luminarea aleilor și a căilor de acces 
auto. Puteţi chiar circula peste aceasta.

Instalare simplă

Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori 
dificilă, dar la această lampă de exterior Philips 
poţi fi sigur că am acordat atenţie deosebită 
facilitării și simplificării acestui aspect pentru 
tine. Acest articol este livrat cu o cheie Torx 
pentru utilizare în timpul instalării.

Garanţie de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanţia standard de 2 ani pentru 
lampă, Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru 
sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Durată de viaţă îndelungată

O sursă de lumină în care poţi avea încredere. 
LED-ul care însoţește această lampă Philips va 
dura până la 25.000 de ore (care echivalează cu 
25 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/
zi, cu un număr de cel puţin 13.000 de cicluri 
de pornire/oprire). Este atât de comod să te 
gândești că nu va trebui să te preocupe 
întreţinerea sau înlocuirea becului în timp ce te 
bucuri de ambianţa perfectă din locuinţa ta.

Corp de iluminat cu LED de înaltă 
calitate
LED-ul care însoţește această lampă Philips, 
este o soluţie dezvoltată în mod unic de către 
Philips. Având o aprindere instantanee, acesta 
permite o generare optimă a luminii și aduce 
culori vii în casa ta.
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Design și finisaj
• Material: oţel inoxidabil, materiale sintetice
• Culoare: inox

Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime: 11,5 cm
• Lăţime: 11,5 cm
• Distanţă de încastrare: 11,5 cm
• Lungime de tăiere: 10,5 cm
• Lăţime de tăiere: 10,5 cm

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

50 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 3 W

• Culoare lumină: alb cald
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 270 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• Durata de viaţă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP67, etanșeitate la praf, protecţie în cazul 

scufundării temporare
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradiţional 

de: 27 W

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară
• Stil: Contemporan
• Tip: Spot încastrat
•
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