
Zahradní světlo, které
můžete jednoduše
zapojit, připojit a užívat
si ho
Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních

svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami.

K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete

je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další

světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je

jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim

mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

Snadné použití

• Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

• Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Bezpečné použití

• Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 12 V

Udržitelné řešení osvětlení

• Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Venkovní svítidla

Venkovní svítidla

GardenLink

Stojan

Antracitově černá
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Pokročilé osvětlení LED

• 5letá záruka na LED systém

Špičková kvalita

• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Určeno ven

• IP44 – odolné proti vlivům počasí

8719514477193



Přednosti
Kompatibilita se všemi svítidly a
příslušenstvím GardenLink
Všechna svítidla GardenLink jsou
vybavena totožným konektorem Twist
& Lock, který usnadňuje jejich instalaci
a připojení. Svítidla a příslušenství
můžete přesouvat s tím, jak se mění
vaše představy o venkovním osvětlení,
aby žádný kout vaší zahrady nezůstal
beze světla.

Snadná instalace pomocí konektorů
Twist & Lock
Super snadná instalace a propojení
různých produktů pomocí konektorů
Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte
a dál se nemusíte o nic starat!

Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým
napětím 12 V
Nízkonapěťová světla (12 V) můžete
bezpečně instalovat sami bez rizika
úrazu elektrickým proudem – a bez
profesionálního elektrikáře.

Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED
vydrží až 25 000 hodin, takže pokud
jde o údržbu, máte na celé roky
vystaráno a mezi tím si můžete každou
noc užívat dokonalé zahradní
osvětlení.

5letá záruka na LED systém

Společnost Philips poskytuje
standardní 2letou záruku na vlastní
svítidlo, ale také 5letou záruku na LED
systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní hliník a vynikající
syntetické materiály
Toto světlo Philips je speciálně určeno
pro venkovní prostory, takže je
vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově
litého hliníku a vynikajících
syntetických materiálů, které zajišťují
jeho odolnost a dlouhou životnost, aby
mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě
mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní světlo Philips je
speciálně navrženo pro vlhké venkovní
prostředí a bylo přísně testováno na
odolnost vůči vodě. Krytí IP44
znamená, že je certifikováno pro
ochranu proti prachu a stříkající vodě –
ideální pro běžné venkovní použití.
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Specifikace
Design a provedení

• Barva: antracitová

• Materiál: Hliník litý pod tlakem

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• 5letá záruka na modul LED: Ano

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Odolnost proti rzi a prachu: Ano

• Denní i noční senzor: Ne

• Efekt rozptýleného světla: Ano

• Plně odolné proti počasí: Ano

• Integrované LED: Ano

• Senzor pohybu: Ne

• Materiál nejvyšší kvality: Ano

• Solární energie: Ne

• Warm glow stmívatelné světlo: Ne

• Hřejivé bílé světlo: Ne

• Střední díl: Ne

Zahradní prostor

• Zahradní prostor: Zahrada

Charakteristika světla

• Index podání barev (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Moderní

• Typ: Stojanové/sloupové

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 40 cm

• Délka: 10 cm

• Čistá hmotnost: 1,32 kg

• Šířka: 10 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 660

• Barva světla: 4000 K

• Napájení ze sítě: 12 V
• Regulovatelné svítidlo: Ne

• Energetická třída světelného zdroje: F

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: Třída III
• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514477193

• Čistá hmotnost: 1,320 kg

• Hrubá hmotnost: 1,490 kg

• Výška: 41,500 cm

• Délka: 11,000 cm

• Šířka: 11,000 cm

• Číslo materiálu (12NC): 929003261801
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