
Stiilselt säästmine
See modernne hall õue-seinavalgusti muudab teie aia kutsuvaks

kohaks. Valgusti annab sooja valget energiasäästlikku valgust, mida

saate suunata sinna, kuhu soovite. Aed tundub õdus ja kutsuv ka

öösiti.

Säästlikud valgustuslahendused

• Energiasääst kuni 80%

• Ülipikk kasutusaeg

• Valmistatud tugevatest ja töökindlatest kvaliteetsetest materjalidest

Tooge disain aeda

• Stiilne moodne disain teie aeda

• Tähelepanu üksikasjadele, valmistatud tipptasemel ja elegantsetest
materjalidest

• Suur valik kasutusvõimalusi

Ühendage meeleolu ja mugavus

• Tervitav ja soe valge valguskuma

Eriomadused

• IP 44 - disainitud väljas kasutamiseks

Seinavalgusti

myGarden

Border

Hall
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Esiletõstetud tooted
Energiatõhus

Philipsi välisvalgustite sarjas on
soodsad välisvalgustustooted aia jaoks
ja neis on ühendatud moodne disain ja
uusim energiat säästev tehnoloogia.
See säästab tavaliste valgusallikatega
võrreldes kuni 80% energiat. Tulemus
on aastateks sama hea nii planeedile
kui ka teie rahakotile.

Ülipikk kasutusaeg

Komplektis on Philipsi ülipika, kuni
20 000-tunnise kasutusajaga lamp.

Kvaliteetne materjal

Loodud kestma. Igas Philipsi
välikollektsiooni esemes kasutatakse
kvaliteetseid materjale ja komponente,
mis peavad välitingimustes hästi vastu.

Stiilne moodne disain
Philipsi moodne disain on stiilne, kuid
tagasihoidlik, kaunis nii päeval kui ka
öösel, ilma et see teie aias või terrassil
liigselt tähelepanu tõmbaks. Võite
valida mitme kujunduse hulgast ja
leiate kindlasti sellise, mis sobib teie
väliruumi ja maitsega.

Tähelepanu üksikasjadele

Iga ese on valmistatud kvaliteetsetest
komponentidest ja vähekuluvatest
materjalidest, näiteks valualumiinium ja
roostevaba teras.

Mitu kasutusvõimalust
Philipsi välisvalgustid on ideaalsed aia,
terrassi, jalgtee või rõdu jaoks, seina-,
posti-, aluse- ja laevalgustid loovad
õdusa ja rahuliku õhkkonna pärast
päikeseloojangut ning kindlustades
hea nähtavuse ka pärast pimeduse
saabumist.

Tervitav ja soe valge valgus

Philipsi välisvalgustid on valgustisari,
mis heidab kaunist sooja ja tervitavat
valgust. Valgustemperatuur on 2700
kelvinit. Valgusti heidab ka piisavalt
valgust, et luua selge nähtavus, et
saaksite oma väliruumi ka pimeduse
saabumise järel oma soovi kohaselt
kasutada ning lõõgastuda, teades et
õues on kogu öö jooksul turvaline ja
kindel.

Disainitud väljas kasutamiseks

IP44 kaitse tähendab, et valgusti on
disainitud välikasutuseks, et valgusti
valgustaks teie aeda nii vihma,
päikesepaiste kui ka lumega.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: Hall

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

• Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Kaasaegne

• Tüüp: Seinavalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 9,3 cm

• Pikkus: 26,8 cm

• Kaal pakendita: 1,367 kg

• Laius: 14,8 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 6 000 tund(i)

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• LED: Ei

• Sisseehitatud LED: Ei

• Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei
ole komplektis

• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+ kuni
E

• Valgusallikate arv: 1

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: -

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: I – maandatud

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514385443

• Kaal pakendita: 0,900 kg

• Brutokaal: 1,050 kg

• Kõrgus: 287,000 mm

• Pikkus: 114,000 mm

• Laius: 220,000 mm

• Materjali number (12NC):
915003817102
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