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Işıkla güzelleştirilmiş bir
bahçenin keyfini çıkarın
Antrasit grisi Philips Stratosphere LED dış mekan direk lambası,
dayanıklı döküm alüminyumdan üretilmiştir. Yolları ve diğer açık
alanları bol miktarda dağınık parlak ışıkla aydınlatmak için çift yönlü
ışık dağılımı sağlar.
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Enerji tasarrufu
• Yüksek kaliteli LED ışığı
Bahçenizde tasarım yapın
• Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Dış mekanlar için gelişmiş ışık
• Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu
• Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar
Özel nitelikler
• Kolay kurulum
• Hava koşullarına dayanıklı
• 30 yıla kadar uzun kullanım ömrü

16489/93/P3

Özellikler
Enerji tasarrufu

LED sisteminde 5 yıllık garanti

Hava koşullarına dayanıklı

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips
lambayla hem elektrik faturalarınızı
düşürebilir hem de çevre koruması
konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye
ek olarak Philips, LED sisteminde (bu
lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5
yıllık garanti sunar.

Bu Philips dış mekan lambası özel
olarak nemli dış mekan ortamları için
tasarlanmış ve su geçirmezliğini
kanıtlamak için zorlu testlerden
geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla
gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam
suya karşı koruma seviyesini gösterir.
Bu lamba IP44 seviyesinde
tasarlanmıştır: Su sıçramalarına
dayanıklı olan bu ürün, genel dış
mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Kolay kurulum

Yüksek kaliteli LED ışığı
Bu Philips lambayla sunulan LED
ampul, Philips tarafından geliştirilen
benzersiz bir çözümdür. Lamba açıldığı
anda optimum ışık çıkışı sağlar ve
evinize canlı renkler katar.
Yüksek kaliteli malzeme
Bu Philips lambası özel olarak dış
mekan alanları için üretilmiştir.
Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu
lamba bahçenizi her gece aydınlatır.
Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp
alüminyum ve üstün sentetik
malzemeler kullanılmıştır.
Duvar içi kısma anahtarları ile uyumlu

Duvar içi kısma anahtarıyla (dahil
değildir) bu Philips ışığının parlaklığını
değiştirerek odanın ambiyansını
ayarlayabilir, evinizin herhangi bir
özelliğini öne çıkarabilir veya daha
fazlasını yapabilirsiniz.

Uzun süreli kullanım (30 yıl)

Armatür takmak bazen zor bir iş
olabildiğinden bu Philips dış mekan
lambasının montajını basitleştirmek için
çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj
sırasında kullanacağınız sıkma
anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.
Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu
Philips LED lambada kullanılan entegre
LED'ler, en az 13.000 açma/kapama
işlemiyle 30.000 saate kadar kullanım
ömrüne sahiptir (bu değer günde
ortalama 3 saatlik kullanımla 30 yıla
eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık
ortamına sahip olurken, bakım veya
ampul değiştirme ile ilgili
endişelenmeyeceğinizi bilmek
mükemmel bir duygu.
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Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: antrasit
• Malzeme: alüminyum
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
• Çoğu anahtar ile uyumlu: Evet
• Tamamen su geçirmez: Evet
• Entegre LED: Evet
Bahçe alanı
• Bahçe alanı: Arka bahçe, Ön bahçe
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Kaide/direk lambası
• GözRahatlığı: Evet
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 77 cm
• Uzunluk: 6,0 cm
• Net ağırlık: 1,294 kg
• Genişlik: 7,6 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Yayın tarihi: 2023-01-07
Sürüm: 0.698

Teknik özellikler
• Kullanım ömrü en fazla: 30.000 h
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 44 W
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 1000
lm
• Ampul teknolojisi: LED
• Işık rengi: soğuk beyaz
• Şebeke elektriği: 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Evet
• Yerleşik LED: Evet
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: Yerleşik LED
• Ampul sayısı: 2
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
4.5 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP44
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
• Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696161418
• Net ağırlık: 1,294 kg
• Brüt ağırlık: 1,440 kg
• Yükseklik: 79,100 cm
• Uzunluk: 7,100 cm
• Genişlik: 8,600 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005378902
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