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Saving in style
Užite si večerné leňošenie na záhrade vďaka tomuto antracitovému vonkajšiemu
stojanovému svietidlu Philips. Uvíta vás teplým bielym svetlom a je ideálne na celkové
osvetlenie záhrady. Vytvorte pôsobivú atmosféru a vyjadrite svoje architektonické cítenie.
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Úspora až 80 % energie
• Vyrobené z robustných a vysoko spoľahlivých materiálov
• Výnimočne dlhá životnosť žiarovky
Vneste dizajn do vašej záhrady
• Zmysel pre detail, vyrobené zo špičkových a elegantných materiálov
• Úplný rozsah dostupných aplikácií
• Štýlový moderný dizajn pre vašu záhradu
Spojte príjemné prostredie s praktickými funkciami
• Prívetivá žiara teplého bieleho svetla
Špeciálne vlastnosti
• Ochrana IP 44, určené na používanie v exteriéri
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Hlavné prvky
Energeticky úsporné

Materiály vysokej kvality

Štýlový moderný dizajn
Moderný dizajn svietidiel Philips je štýlový, ale
decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho,
aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na
terase. Na výber je celý rad svietidiel, takže si
nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu,
ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.
Výnimočne dlhá životnosť žiarovky

Philips Outdoor je rad cenovo dostupných
vonkajších osvetľovacích produktov pre
záhradu, v ktorých sa spája moderný dizajn
s najnovšími energeticky úspornými
technológiami. Ušetria až 80 % energie
v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi.
Výsledok je rovnako prospešný pre našu
planétu, ako aj pre vašu peňaženku. A to každý
rok.

Stelesnená odolnosť. Na každé svietidlo
z kolekcie Philips Outdoor boli použité
materiály a komponenty vysokej kvality, ktoré
odolajú vonkajším podmienkam.
Určené na používanie v exteriéri

Pribalená žiarovka Philips s výnimočne dlhou
životnosťou, až 20 000 hodín.

Zmysel pre detail
Prívetivé teplé biele svetlo

Ochrana IP44 znamená, že produkt je určený
na používanie vonku, takže máte istotu, že
vonkajšie svietidlá rozžiaria vašu záhradu
zakaždým – či prší, svieti slnko alebo sneží.
Každý kus je vyrobený z komponentov vysokej
kvality a odolných materiálov, ako je lisovaný
hliník a nehrdzavejúca oceľ.

Niekoľko aplikácií
Ideálne vonkajšie osvetlenie pre záhrady,
terasy, chodníky alebo balkóny – nástenné,
stĺpové, stojanové a stropné svietidlá Philips
Outdoor vytvárajú po západe slnka útulnú
a upokojujúcu atmosféru a súčasne pocit
istoty, že uvidíte veci aj po zotmení.

Philips Outdoor je rad svietidiel určených na
použitie vonku, ktoré vytvárajú nádherne teplé
a prívetivé svetlo. Farebná teplota svetla je
2700 Kelvinov. Zabezpečí tiež dostatok svetla
pre dobrú viditeľnosť, takže môžete priestor
vonku používať podľa chuti aj po zotmení,
a môžete oddychovať s vedomím, že bude
v noci bezpečný a chránený.
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Technické údaje
Priestor záhrady

• Priestor záhrady: Dvor, Predzáhradka

Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: hliník, syntetický materiál
• Farba: antracitová

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Úplne odolné voči poveternostným vplyvom

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 40,2 cm
Dĺžka: 12,1 cm
Šírka: 12,1 cm
Hmotnosť netto: 1,583 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: fluorescenčné, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 14 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 14 W
• Farba svetla: teplá biela
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A+ až E
Životnosť až: 10 000 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: 65 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 810 lm

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 44,6 cm
Dĺžka: 14,6 cm
Šírka: 14,6 cm
Hmotnosť: 2,119 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
• Štýl: Moderné
• Typ: Podstavec/stĺp
•
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