
Užívejte si krásně
osvětlenou zahradu
Válcové nástěnné svítidlo Philips Python v antracitovém provedení

dodá stěnám moderní vzhled. Jemně osvětlí vchod rozptýleným

a hřejivým světlem.

Udržitelné řešení osvětlení

• Chladné bílé světlo

Ozdobte svou zahradu designem

• Vysoce kvalitní nerezová ocel

Pokročilé osvětlení LED

• Efekt obousměrného rozptýleného světla

Dolaďte styl svých venkovních prostor

• Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Zvolte udržitelné řešení

• Ušetří až 80 % energie

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

• Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

Python

Antracit

Nástěnné svítidlo
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Přednosti
Chladné bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a
udává se v jednotkách Kelvin (K).
Žárovky s nízkou hodnotou teploty
světla v Kelvinech poskytují hřejivé,
přívětivější světlo, zatímco žárovky
s vyšší hodnotou přinášejí chladné
světlo, které působí energičtěji. Toto
svítidlo Philips nabízí chladné bílé
světlo, které vám pomůže udržet
vysokou hladinu energie.

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 kvalitní nerezové oceli.

Obousměrné světlo
Toto svítidlo kombinuje funkční
obousměrné dekorativní světlo
s orientačním světlem. Obousměrné
světlo vytváří krásnou siluetu na stěně
či na stropě a zároveň přináší efekt
rozptýleného světla.

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.

Ušetří až 80 % energie

Užijte si úspory energie s technologií
LED bez kompromisů v kvalitě světla.
Náhradou stávajících žárovek nebo
zářivek můžete okamžitě ušetřit přes
80 % energie.

5letá záruka
Všechna naše bodová svítidla jsou
vytvořena s ohledem na trvanlivost.
Poskytujeme plnou 5letou záruku na
kompletní výrobek, čímž máte
zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení
každý den po dlouhou dobu.
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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: Ano

• Stmívatelné: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

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

• Plně odolné proti počasí: Ano

• Integrované LED: Ano

• 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): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 21,5 cm

• Délka: 17,1 cm

• Čistá hmotnost: 0,42 kg

• Šířka: 8,4 cm

Servis

• Záruka: 5 let

Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 500

• Barva světla: 4000

• Vyzařovací úhel: 110°

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: Třída II

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514417618

• Čistá hmotnost: 0,420 kg

• Hrubá hmotnost: 0,505 kg

• Výška: 23,000 cm

• Délka: 9,500 cm

• Šířka: 18,000 cm

• Číslo materiálu (12NC): 929003187901
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