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Saving in style
Este elegante plafon anthracite da Philips convida-o a instalar-se confortavelmente com
um bom livro sob o brilho da luz. O plafon emite luz branca suave e economizadora e
torna o seu jardim ou terraço imediatamente mais apelativo.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Duração ultra longa da lâmpada
• Economizadora
Leve o design para o seu jardim
• Opte por um estilo contemporâneo
• Opte por plafons para exterior
• Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Una ambiente e comodidade
• Brilho branco suave acolhedor
Características especiais
• Impermeável
• Configuração fácil para todas as aplicações
• Adequada para instalação na parede e no tecto
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Destaques
Duração ultra longa da lâmpada

Material de elevada qualidade
Este candeeiro Philips foi concebido
especificamente para espaços exteriores. Este
é resistente e duradouro para iluminar o seu
jardim noite após noite. É fabricado em
alumínio fundido de alta qualidade e materiais
sintéticos superiores.

Luz branca suave acolhedora

Impermeável

Lâmpada Philips com duração ultra longa
incluída, até 20 000 horas.
Economizadora

Esta luz da Philips economiza energia em
comparação com fontes de iluminação
tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas
suas contas de electricidade e a contribuir para
a protecção do ambiente.

Este candeeiro para exterior Philips foi
concebido especialmente para ambientes
húmidos ao ar livre e foi sujeito a testes
rigorosos para assegurar a sua resistência à
água. A classificação IP é descrita por dois
números: o primeiro refere-se ao nível de
protecção contra pó, o segundo à protecção
contra água. Este candeeiro foi concebido com
a classificação IP44: está protegido contra
salpicos de água; este produto é muito comum
e perfeito para uma utilização geral no
exterior.

Os produtos para exterior da Philips
compõem uma gama de candeeiros para
exterior que cria uma maravilhosa luz branca
suave acolhedora. A temperatura da cor da luz
é de 2700 Kelvin. Esta também fornece muita
luz para uma boa visibilidade, para que possa
utilizar o seu espaço exterior como desejar
durante a noite e descontrair sabendo que está
seguro.
Configuração fácil
Este candeeiro e os encaixes foram concebidos
para uma instalação simples com todos os
objectos úteis de que necessita incluídos na
embalagem, como uma chave Torx e um
parafuso Torx. Encontrará instruções claras
sobre onde pode instalar o produto e
informações relevantes sobre as classificações
IP de impermeabilidade.
Instalação na parede e no tecto

Opte por um estilo contemporâneo
Concebida na Europa, esta lâmpada tem
características de design exclusivas para o
ajudar a criar um estilo exterior
contemporâneo.
Opte por plafons
Aproveite ao máximo o seu espaço exterior
com este plafon, perfeito para iluminar a
entrada da sua casa ou um terraço.
Instale esta lâmpada como aplique ou plafon escolha a sua forma preferida.
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Especificações
Área de jardim

• Área de jardim: Quintal traseiro, Quintal da frente

Design e acabamento

• Material: sintético, alumínio
• Cor: antracite

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Totalmente resistente a intempéries
• Totalmente adequada à instalação na parede e no
tecto

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 8,1 cm
Comprimento: 26 cm
Largura: 26 cm
Peso líquido: 1,000 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Candeeiro de luz regulável: Não
LED: Não
LED incorporado: NÃO
Classe energética da fonte de luz incluída: A
Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A+ a E
Vida útil até: 10 000 hrs
Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
Classe de protecção: II - isolamento duplo
Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
65 W
Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 810 lm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
• Número de lâmpadas: 2
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 14 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 14 W
• Cor da luz: branca quente

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 27,9 cm
Comprimento: 27,4 cm
Largura: 9,5 cm
Peso: 1,240 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
•
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