
Užívejte si krásně
osvětlenou zahradu
Tato černá nástěnná lucerna Philips s hliníkem vtiskne venkovnímu

prostoru retro vzhled. Skleněný difuzér a retro design navozují

stylovou atmosféru, která bude dobře ladit s vaším osobním

stylem.

Ozdobte svou zahradu designem

• Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

• Vysoce kvalitní hliník

Dolaďte styl svých venkovních prostor

• Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Zvláštní vlastnosti

• Žárovka není součástí balení

Navrhněte si světelnou zahradu

• Zvolte si tradiční styl

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

Alpenglow

Antracit

Nástěnné svítidlo
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Přednosti
Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
Využijte své venkovní prostory naplno
prostřednictvím tohoto nástěnného
svítidla, které se dokonale hodí pro
montáž na vchodové dveře nebo na
zdi terasy.

Vysoce kvalitní materiál (hliník pro
exteriéry)
Navrženo pro venkovní použití
Toto venkovní svítidlo Philips je
navrženo speciálně pro vlhká venkovní
prostředí. Bylo podrobeno přísným
testům, které ověřily jeho
voděodolnost. Stupeň krytí IP se
popisuje dvěma údaji: první označuje
stupeň ochrany proti prachu a druhý
proti vodě. Toto venkovní svítidlo je
zkonstruováno se stupněm krytí IP44.
Je tedy chráněno proti stříkající vodě a
jedná se o výrobek nejčastěji
používaný ve venkovním prostředí,
kam se ideálně hodí.

Žárovka není součástí balení
Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky,
což vám umožňuje vybrat si světelný
výstup, který se nejlépe hodí do
vašeho pokoje a odpovídá vašim
potřebám. Výběrem žárovky Philips
LED si zajistíte vysoce kvalitní a
dlouhotrvající světelný výstup.

Zvolte si tradiční styl
Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a
vyznačuje se jedinečným,
charakteristickým designem, který
přispěje k vytvoření venkovního
prostředí s tradičním vzhledem.
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Specifikace
Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelná výška: Ne

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Odolnost proti rzi a prachu: Ano

• Obousměrné světelné paprsky: Ne

• Upevnění click!FIX: Ano

• Denní i noční senzor: Ne

• Přesně směrované světelné paprsky:
Ne

• Efekt rozptýleného světla: Ne

• Stmívatelné: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• FFP – Frustration Free Pack (Sada
bez starostí): Ne

• Plně odolné proti počasí: Ano

• Integrované LED: Ne

• Pohybový - denní i noční senzor: Ne

• Senzor pohybu: Ne

• Dokonale vhodné na vytvoření
atmosféry: Ne

• Dokonale vhodné pro horizontální/
vertikální montáž: Ano

• Dokonale vhodné na orientační
osvětlení: Ne

• Dokonale vhodné pro montáž shora/
zezdola: Ne

• Ideální pro umístění na stěnu/strop:
Ne

• Otočná hlavice (vlevo/vpravo): Ne

• Přenosný: Ne

• Obsahuje napájecí adaptér: Ne

• Materiál nejvyšší kvality: Ano

• Včetně ochranné objímky: Ne

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano

• Volně se otáčí v libovolném směru:
Ne

• Solární energie: Ne

• Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne

• Obsahuje britskou zástrčku: Ne

• Nabíjení prostřednictvím USB: Ne

• Warm glow stmívatelné světlo: Ne

• Hřejivé bílé světlo: Ne

• Voděodolný: Ano

• Střední díl: Ne

• Střední díl: Ne

• Střední díl: Ne

Zahradní prostor

• Zahradní prostor: Předzahrádka

Charakteristika světla

• Index barevného podání (CRI): 0

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 18 cm

• Délka: 20 cm

• Čistá hmotnost: 0,76 kg

• Šířka: 17,5 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 0 h

• Celkový světelný tok svítidla: 0

• Barva světla: 2700

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ne

• Patice/objímka: E27

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: Třída I

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514417571

• Čistá hmotnost: 0,760 kg

• Hrubá hmotnost: 0,890 kg

• Výška: 18,300 cm

• Délka: 18,300 cm

• Šířka: 20,300 cm

• Číslo materiálu (12NC): 929003187701
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