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Light up your outdoor life
Ten nagradzany antracytowy kinkiet Philips Ledino wygląda doskonale zarówno w dzień,
jak i w nocy. Ma nowoczesne wzornictwo i emituje silne, ciepłe, białe światło LED.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Niezwykła trwałość
• Oszczędność energii
Zaprojektowane do użytku zewnętrznego
• Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne.
• Wybierz do oświetlenia ścian
Zaawansowane oświetlenie do użytku zewnętrznego
• wysokiej jakości źródła LED
• Mocne światło
• Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED
Wyjątkowość oprawy
• Wodoodporność
• Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań
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Dunetop antracytowy, LED

Zalety
wysokiej jakości źródła LED

Oszczędność energii

czyni z niej idealną lampę do zastosowań
zewnętrznych.
Mocne światło
Ta lampa zewnętrzna daje mocne, ciepłe, białe
światło. Jasny strumień światła odpowiednio
oświetli Twój ogród lub taras.

Zewnętrzne oprawy Philips wykorzystują
najnowocześniejszą technologię LED. Oferują
silny strumień świetlny, wysokiej jakości
światło i długi czas eksploatacji.

Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż
tradycyjne źródła światła, co pozwala
zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do
ochrony środowiska.

Niezwykła trwałość

Wybierz do oświetlenia ścian
Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet
jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi
wejściowych lub na ścianach tarasu.
Wodoodporność

Nowoczesne oświetlenie zewnętrzne.
Elegancki, współczesny styl zewnętrznych
opraw Philips robi wrażenie. Jest odważny i
minimalistyczny — idealny do udekorowania
światłem ogrodu, ścieżek oraz innych
przestrzeni zewnętrznych.
Łatwa konfiguracja
Lampa i elementy montażowe są
zaprojektowane tak, by instalacja przebiegała
sprawnie. Wszystkie rzeczy potrzebne do
instalacji, jak klucz i śruby typu Torx, są w
opakowaniu. W instrukcji znajdziesz
przejrzyste wskazówki dotyczące instalacji
produktu i inne ważne informacje, jak poziom
wodoodporności IP.
5 lat gwarancji na system LED

Źródło światła godne zaufania. Produkty
oświetleniowe LED firmy Philips gwarantują
wyjątkową trwałość min. 20 000 godzin (co
oznacza 20 lat w przypadku średniego użycia
przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13
000 włączeń i wyłączeń). Dzięki temu już nie
trzeba się martwić naprawą lub wymianą
żarówki. Ciesz się doskonałym, nastrojowym
oświetleniem w domu.

Ta lampa Philips została zaprojektowana pod
kątem wilgotnych miejsc i przeszła
rygorystyczne testy, które potwierdziły jej
odporność na wodę. Poziom IP określają dwie
liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw
kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44
oznacza, że jest odporna na zachlapania. To

Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę
lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję
na system LED, czyli moduł i sterownik LED
zastosowany w lampie.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: aluminium
• Kolor: antracytowy

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie

• Pełna odporność na warunki pogodowe
• Precyzyjne wiązki światła

Wymiary i waga produktu

•
•
•
•

Wysokość: 35,9 cm
Długość: 6,0 cm
Szerokość: 15,6 cm
Waga netto: 0,900 kg

lumenach: 300 lm
Oprawa z możliwością przyciemniania: Nie
LED
Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 godz.
Kod IP: IP44, ochrona przed przedmiotami
powyżej 1 mm, ochrona przed rozchlapaną wodą
• Klasa ochronności: II — podwójna izolacja
• Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce
o mocy: 12 W
•
•
•
•

Serwis

• Gwarancja: 5 lat

Wymiary i waga opakowania

Dane techniczne

• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologia źródła światła: LED, Bezpieczne,
bardzo niskie napięcie
• Liczba źródeł światła: 3
• Moc źródła światła w zestawie: 1 W
• Barwa światła: ciepła biel
• Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w

•
•
•
•

Wysokość: 39,1 cm
Długość: 16 cm
Szerokość: 6,5 cm
Waga: 1,305 kg

Różne

• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Nowoczesna
• Typ: Kinkiet
•
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