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Light up your outdoor life

iluminare modernă pentru exterior
Conferiţi-i o notă de calitate spaţiului dvs. exterior cu acest spot inteligent Ledino de la Philips, încastrat 

în sol, confecţionat din oţel inoxidabil, perfect pentru iluminarea aleilor, căilor de acces auto şi a curţilor 

interioare. Acesta oferă foarte multă lumină direcţională şi puteţi, de asemenea, micşora intensitatea 

luminii.

Proiectate pentru utilizare în exterior
• Materialele elegante și rezistente
• Gamă completă de aplicaţii
• Iluminare de exterior modernă

Iluminare avansată pentru exterior
• Intensitate luminoasă reglabilă cu ajutorul variatorului
• LED de putere mare

Soluţii de iluminat de durată
• Durată de utilizare extrem de lungă
• Economie de energie de până la 80%

Caracteristici speciale
• Performanţă excelentă la temperaturi scăzute
• Spoturi încorporate IP 67, de exterior



 Putere reglabilă
Reglaţi intensitatea luminoasă a corpurilor de 
iluminat Philips LED cu ajutorul unui variator 
(nu este inclus). Acesta face lumina ideală 
pentru crearea unui ambient potrivit pentru 
orice ocazie, fie că este o cină în doi sau că vă 
relaxaţi cu familia și cu prietenii în camera de zi. 
Philips a testat un număr de variatoare de 
perete, care s-au dovedit a fi compatibile cu 
luminile noastre cu LED. În secţiunea de 
descărcări și asistenţă, găsiţi disponibilă o listă 
de variatoare compatibile.

Materiale elegante

Iluminatul pentru exterior de la Ledino 
utilizează materiale de înaltă calitate și 
rezistente - aluminiu, oţel inoxidabil - perfect 
potrivite să reziste ani de zile păstrându-și 
frumuseţea.

Durată de utilizare extrem de lungă

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.

Gamă completă de aplicaţii
Iluminatul pentru exterior de la Philips Ledino 
oferă mai multe aplicaţii pentru a acoperi 
necesităţi de iluminare numeroase: montate pe 
perete, cu piedestal, spoturi încastrate în sol, 
spoturi încastrate.

Performanţă la temperaturi scăzute

LED-urile de putere mare de la Philips oferă 
performanţe la temperaturi joase, adică nu au 
scintilaţii și se aprind imediat, astfel încât să 
beneficiaţi întotdeauna de cea mai bună calitate 
a luminii.

LED de putere mare

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.

Spoturi încorporate IP 67, de exterior

Spoturile perfecte pentru iluminarea aleilor, a 
căilor de acces auto și a curţilor interioare. 
Datorită unei clase IP ridicate, autovehiculele 
pot fi conduse peste acestea fără pericolul de a 
le deteriora. Aceste spoturi sunt combinaţia 
perfectă dintre eleganţă și aspectul practic.

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.

Economie de energie de până la 80%

Tehnologia de iluminare cu LED-uri utilizată în 
corpurile de iluminat Philips este foarte 
eficientă din punct de vedere energetic 
(modulul de 7,5 W produce 350 lumeni). Ca 
urmare, fiecare corp de iluminare 
economisește energie, ajutând consumatorii să 
economisească bani cu facturile la electricitate 
și să contribuie la protecţia mediului. Pentru 
iluminarea casei eficientă energetic și care 
oferă lumină excelentă într-o gamă de modele 
contemporane, căutaţi produsele LED Philips.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice, oţel inoxidabil
• Culoare: inox

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• Rezistent la apă
• Raze de lumină definite

Dimensiunile și greutatea produsului
• Lungime: 10,3 cm
• Lăţime: 10,3 cm
• Greutate netă: 0,670 kg
• Distanţă îngropată: 9,0 cm
• Lungime de tăiere: 8,3 cm
• Lăţime de tăiere: 8,3 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: 1
• Putere bec inclusă: 6 W
• Culoare lumină: alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 20.000 ore

• Unghi fascicul: 35°
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 290 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat
• 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: 56 W

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 24,4 cm
• Lungime: 15,3 cm
• Lăţime: 10 cm
• Greutate: 0,945 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară
• Stil: Funcţional
• Tip: Spot luminos încastrat
•
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