
Vždy krásně prosvětlený
domov
Venkovní svítidlo LED Philips Petronia je vyrobeno z odolného a

vysoce kvalitního antracitového hliníku. Vyzařuje intenzivní

rozptýlené světlo v teple bílém odstínu a díky senzoru pohybu se

automaticky zapne, když někdo prochází kolem.

Udržitelné řešení osvětlení

• Šetřící energii

Ozdobte svou zahradu designem

• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

• Vysoce výkonná LED dioda

• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

• Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí

• Odolné proti vlivům počasí

• Dlouhá životnost až 25 let

Nástěnné svítidlo

myGarden

Petronia IR

antracitová

LED
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Přednosti
Šetřící energii

Oproti ostatním běžným žárovkám tato
Philips žárovka šetří energii, a tak vám
pomáhá šetřit vaše peníze i životní
prostředí.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo Philips je vyrobeno
speciálně pro venkovní prostory. Je
odolné a navrženo pro dlouhou
životnost, takže bude vaši zahradu
osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno
z vysoce kvalitního tlakově litého
hliníku a vynikajících syntetických
materiálů.

Vysoce výkonná LED dioda

Venkovní svítidla Philips využívají
nejnovější špičkovou technologii LED.
Ta nabízí silný světelný výstup,
vysokou kvalitu světla a dlouhou
životnost.

5letá záruka na systém LED

Společnost Philips pro tuto lampu
nabízí navíc ke standardní 2leté záruce
5letou záruku na LED systém, do nějž
patří lampový modul LED a vinutí.

Včetně senzoru pohybu

Se světlem získáte i senzor pohybu,
který vám rozsvítí světlo na uvítanou
při cestě domů nebo upozorní, když
jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí
pohyb, světlo se automaticky zapne.

Odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo Philips je
speciálně navrženo pro vlhké venkovní
prostředí a prošlo náročnými testy,
které zajistily jeho voděodolnost.
Stupeň ochrany IP popisují dva údaje:
první označuje stupeň ochrany proti
prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je
zkonstruováno s ochranou IP44: je
chráněno proti stříkající vodě a jedná
se o výrobek, který je nejběžnější a
nejvhodnější pro všeobecné venkovní
použití.

Dlouhá životnost

Zdroj světla, na který se můžete
spolehnout. Dioda LED použitá v tomto
svítidle Philips vydrží až 10 000 hodin
(což se rovná 10 letům, vycházíme-li
z průměrného používání tři hodiny
denně, při nejméně 13 000 spínacích
cyklech). Je opravdu příjemné
pomyslet na to, že se nebudete muset
starat o údržbu ani o výměnu žárovky a
zároveň se budete těšit z perfektního
světelného prostředí ve vaší
domácnosti.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: antracitová

• Materiál: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 5letá záruka na modul LED: Ano

• Plně odolné proti počasí: Ano

• Integrované LED: Ano

• Senzor pohybu: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Nadčasový

• Typ: Nástěnné svítidlo

• EyeComfort: Ne

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL):
Built in LED

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 22,7 cm

• Délka: 19 cm

• Čistá hmotnost: 0,660 kg

• Šířka: 6,0 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 83 W

• Celkový světelný tok svítidla: 1200 lm

• Technologie žárovky: 176 V

• Barva světla: teplá bílá

• Napájení ze sítě: 50 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Energetická třída světelného zdroje:
Zabudovaný LED zdroj

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 12 W

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696165973

• Čistá hmotnost: 0,660 kg

• Hrubá hmotnost: 0,765 kg

• Výška: 244,000 mm

• Délka: 71,000 mm

• Šířka: 196,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005554901
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