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Light up your outdoor life
Dodajte svojej nočnej záhrade rovnako nádherný vzhľad, aký má aj cez deň, pomocou
tohto minimalistického antracitového nástenného svietidla Philips. Vyžaruje silné teplé
biele svetlo LED.
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Výnimočne dlhá prevádzková doba
• Úspora energie
Navrhnuté na použitie vonku
• Moderné vonkajšie osvetlenie
• Výber vonkajších nástenných svietidiel
Moderné osvetlenie na použitie vonku
• Vysokosvietivé diódy LED
• Silné svetlo
• Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač
Špeciálne vlastnosti
• Odolné voči poveternostným vplyvom

163209316

Nástenné svietidlo

Riverside antracitová, LED

Hlavné prvky
Vysokosvietivé diódy LED

Technické údaje
prispieva svojou troškou k ochrane životného
prostredia.

Výber vonkajších nástenných svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto
nástennému svietidlu, ktoré je ideálne na inštaláciu
pri vchodových dverách alebo na steny terasy.

Odolné voči poveternostným vplyvom

Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: hliník, syntetický materiál
• Farba: antracitová

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Úplne odolné voči poveternostným vplyvom
• 5 ročná záruka na modul LED
• Ohraničené svetelné lúče

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Technické špecifikácie

Rad vonkajších svietidiel od spoločnosti Philips
využíva najmodernejšiu technológiu LED. Ponúka
silný svetelný výkon, vysokú kvalitu svetla a dlhú
životnosť.

Výnimočne dlhá prevádzková doba
Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je
navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho
prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby
sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je
vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň
ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode.
Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči
striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri
všeobecnom použití vonku.

Silné svetlo
Zdroj svetla, ktorému môžete dôverovať. LED
svietidlá Philips ponúkajú extrémne dlhú životnosť
minimálne 20 000 hodín (čo zodpovedá 20 rokom
pri priemernom používaní 3 hodiny denne a
minimálne 13 000 zapnutí a vypnutí). Vďaka
svietidlám LED od spoločnosti Philips máte v
domácnosti vytvorenú dokonalú svetelnú atmosféru
a pritom si nemusíte robiť starosti s údržbou ani
výmenou žiariviek.

Toto vonkajšie svietidlo vytvára silné teplé biele
svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu
alebo terasu.

Moderné vonkajšie osvetlenie

Očarujúce, odvážne a minimalistické, také sú
vonkajšie svietidlá od spoločnosti Philips. Ich
elegantný a moderný štýl sa dokonale hodí na
vyzdobenie záhrad, chodníkov a vonkajších
priestorov svetlom.

5-ročná záruka na systém LED

Úspora energie

Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými
zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám
ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše

K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo
ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém
LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Dátum vydania
2017-05-01

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Všetky práva vyhradené.

Verzia: 4.0.1

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Philips
Lighting Holding B.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

12 NC: 9150 025 32102
EAN: 87 18291 44419 0

Výška: 11,4 cm
Dĺžka: 12,4 cm
Šírka: 8,2 cm
Hmotnosť netto: 4,008 kg
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• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 3
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: >1 W
• Farba svetla: teplá biela
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 300 lm
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Životnosť až: 25 000 hod.
• Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 12 W

Servis

• Záruka: 5 rokov

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 16 2 cm
Dĺžka: 12,7 cm
Šírka: 9,9 cm
Hmotnosť: 5,285 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
• Štýl: Moderné
• Typ: Nástenné svietidlo
•

