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u lumina Philips
eastă lampă de perete cu LED Philips Afterglow din sticlă şi aluminiu turnat sub 
esiune oferă stil şi impozanţă peretelui. Are un design elegant şi subţire care proiectează 
lumină LED albă caldă plăcută prin intermediul plăcii de sticlă.

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

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

Iluminare avansată pentru exterior
• Philips oferă o garanţie de 5 ani pentru modulul și driverul LED
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului

Caracteristici speciale
• Instalare simplă
• Durată de viaţă îndelungată de până la 30 de ani
• Rezistentă la intemperii



 

1735293P0
Data apariţiei 2017-05-19

Versiune: 4.0.1

12 NC: 9150 053 82501
EAN: 87 18696 15898 2

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding 
B.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Design și finisaj
• Material: aluminiu, sticlă
• Culoare: antracit

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 30 cm
• Lungime: 26,4 cm
• Lăţime: 17,5 cm

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

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: LED, Tensiune foarte joasă sigură
• Număr de becuri: 2
• Putere bec inclusă: 4,5 W
• Culoare lumină: alb cald

• Flux luminos total al corpului de iluminat: 1000 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de viaţă de până la: 30.000 ore
• 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: 35 W

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

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

Specificaţii
Lampă de perete
Afterglow antracit, LED
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