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Duvar ve tavan lambası
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Tarz içinde tasarruf edin
Bu zarif, antrasit Philips tavan lambası, sizi ışığı altında kitap
okumaya davet ediyor. Minimalist siperiyle duvar ve tavan
uygulaması için önden dağınık parlak ışık yayar.
Bahçenizde tasarım yapın
• Çağdaş tarz için tercihiniz
• Dış mekan tavan lambaları için tercihiniz
• Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Özel nitelikler
• Duvara ve tavana montaja uygun
• Her uygulama için kolay kurulum
Bahçeniz için tasarlandı
• IP44 - hava koşullarına dayanıklı

8719514385320

Özellikler
Çağdaş tarz için tercihiniz
Avrupa'da tasarlanan bu lamba, çağdaş
dış mekan görünümünü elde etmenize
yardımcı olacak benzersiz bir tasarım
imzasına sahiptir.
Tavan lambaları için tercihiniz
Evinizin girişini veya terasınızı
aydınlatmak için ideal olan bu tavan
lambasıyla dış alanınızdan en iyi
biçimde faydalanın.
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.

Duvara ve tavana montaj

IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Bu lambayı tercihinize göre duvar apliği
veya tavan lambası olarak monte
edebilirsiniz.

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle
nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır.
Lambanın su geçirmezliği katı testlere
tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla
gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam
suya karşı koruma seviyesini gösterir.
Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde
tasarlanmıştır: Su sıçramalarına
dayanıklı olan bu ürün, genel dış
mekan kullanımı için idealdir.

Kurulumu kolay
Kolay kurulabilecek biçimde tasarlanan
bu lamba ve bağlantı parçaları, sıkma
anahtarı ve sıkma vidası gibi kurulum
için gerekli olan faydalı öğelerle birlikte
verilir. Ürünü kurabileceğiniz yerler ve
IP su geçirmezlik sınıfı ile ilgili bilgiler,
talimatlarda açıkça belirtilmiştir.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: antrasit
• Malzeme: alüminyum
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Tamamen su geçirmez: Evet
• Duvara/tavana montaj için uygun:
Evet
• Şaheser: Hayır
Bahçe alanı
• Bahçe alanı: Arka bahçe, Ön bahçe
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Duvar apliği
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 8,1 cm
• Uzunluk: 26 cm
• Net ağırlık: 1,000 kg
• Genişlik: 26 cm

Servis
• Garanti: 2 yıl
Teknik özellikler
• Kullanım ömrü en fazla: 10.000 h
• Şebeke elektriği: 50-60 Hz
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A+ - E
• Ampul sayısı: 2
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • IP koruma sınıfı kodu: IP44
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

8719514385320
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8719514385320
• Net ağırlık: 1,067 kg
• Brüt ağırlık: 1,240 kg
• Yükseklik: 279,000 mm

Yayın tarihi: 2023-01-05
Sürüm: 0.244

• Uzunluk: 95,000 mm
• Genişlik: 274,000 mm
• Malzeme numarası (12NC):
915002147303
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