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Uživajte na čudovito
osvetljenem vrtu
Zunanja stenska svetilka LED Philips Arbour v antracitno sivi objema

svetlobno telo v vzdržljivem ogrodju iz litega aluminija. Ta svetilka bo

vaše zunanje prostore obdala v razpršeno toplo belo svetlobo.

Varčne svetlobne rešitve

• Varčevanje z energijo

• Visokokakovostna svetloba LED

• Dolga življenjska doba do 25 let

• Topla bela svetloba

• Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Zasnovano za vrt

• IP44 – odporno na vremenske pogoje



Značilnosti
Varčevanje z energijo

Varčna sijalka Philips v primerjavi s
tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z
energijo in vam tako pomaga prihraniti
denar pri računih za elektriko ter
prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovostna svetloba LED

Tehnologija LED v svetilki Philips je
edinstvena Philipsova rešitev.
Omogoča takojšen vklop svetlobe in
optimalno svetilnost, s svetlobo pa
poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba

Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate.
LED-sijalka, vgrajena v to LED-svetilko
Philips, deluje do 25.000 ur (kar je
enako 25 letom ob povprečni uporabi 3
ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/
izklopi). Misel, da vam ne bo treba
skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo
sijalke in da lahko uživate v popolnem
vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Topla bela svetloba

Svetloba je lahko različne barvne
temperature, ki je navedena v kelvinih
(K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov
oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo,
sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa
hladno in bolj energično svetlobo. Ta
svetilka Philips oddaja toplo belo
svetlobo za prijetno vzdušje.

5-letna garancija za sistem LED

Poleg standardne 2-letne garancije za
to svetilko Philips nudi tudi 5-letno
garancijo za sistem LED, ki obsega
modul LED in pogonsko enoto svetilke.

IP44 – odporno na vremenske pogoje

Zunanja svetilka Philips je zasnovana
posebej za vlažna zunanja okolja.
Prestala je številne preizkuse za
vodoodporno delovanje. Raven IP
opisujeta dve številki: prva se nanaša
na raven zaščite pred prahom, druga
pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja
svetilka ima raven IP44: ker je zaščitena
pred pršenjem vode, je pogosta in
idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Specifikacije
Zasnova in izdelava

• Barva: antracitna

• Material: aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

• 5-letna garancija za LED-modul: Da

• Odporno na vse vremenske pogoje:
Da

• Vgrajena LED-sijalka: Da
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Vrt

• Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred
hišo

Razno

• Posebej zasnovano za: Vrt in terasa

• Slog: Sodobno

• Tip: Stenska svetilka

• Udobje oči: Ne

Poraba energije

• Oznaka za energetsko učinkovitost:
Built in LED

Dimenzije in teža izdelka

• Višina: 22,1 cm

• Dolžina: 16,6 cm

• Neto teža: 0,670 kg

• Širina: 7,5 cm

Vzdrževanje

• Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

• Življenjska doba do: 25.000 h

• Svetlobni vir enakovreden žarnici s
svetilnostjo: 47 W

• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
600 lm

• Tehnologija sijalke: LED, 230 V

• Barva svetlobe: topla bela

• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50 Hz

• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne

• LED: Da

• Vgrajen LED: Da

• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: Vgrajen LED

• Število sijalk: 1

• Moč priložene sijalke: 6 W

• Koda IP: IP44, zaščita pred predmeti,
večjimi od 1 mm, zaščita pred
škropljenjem vode

• Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

• EAN/UPC – izdelek: 8718696131244

• Neto teža: 0,670 kg

• Bruto teža: 0,790 kg

• Višina: 241,000 mm

• Dolžina: 86,000 mm

• Širina: 176,000 mm

• SAP EAN/UPC – kos: 8718696131244

• Številka materiala (12NC):
915005193801

• EAN/UPC – ohišje: 8718696220733

• Višina: 24,1 cm

• Bruto teža SAP EAN (kos): 0,790 kg

• Teža: 0,790 kg

• Neto teža: 0,670 kg

• Višina SAP (kos): 241,000 mm

• Dolžina SAP (kos): 86,000 mm

• Širina SAP (kos): 176,000 mm

• Širina: 8,6 cm

• Dolžina: 17,6 cm
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