
Muutke oma sissepääs
automaatse valguse abil
kauniks
Antratsiithall seinavalgusti Philips Splay annab teie seintele

kaasaegse ilme. See kaunistab ja valgustab teie sissepääsu

hajutatud külma valge valgusega. Valgusti on varustatud

liikumisanduriga ja lülitub automaatselt sisse, kui keegi läheduses

liigub.

Säästlikud valgustuslahendused

• Külm valge valgus

Tooge disain aeda

• Kvaliteetne alumiinium

Sobitage oma hoovi stiiliga

• Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Täiuslik valgusti õue

• Komplektis on liikumisandur suuremaks mugavuseks ja
kindlustundeks

Kvaliteetne valgus

• Hajutatud valguse efekt

Välisvalgustid

Välisvalgustid

Splay

Antratsiit

Anduriga seinavalgusti
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Jätkusuutlik valik

• Energiasääst kuni 80%

Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

• 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise
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Esiletõstetud tooted
Külm valge valgus

Lampidel võib olla erinevaid
värvitemperatuure, mille mõõtühikuks
on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga
lambid heidavad sooja õdusamat
valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini
kraadiga lambid heidavad külma ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab külma valget valgust, et
tunneksite end energilisena.

Kvaliteetne materjal
(VÄLISTINGIMUSTE alumiinium)
Disainitud väljas kasutamiseks
See Philipsi välisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes väliskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks läbinud ranged
katsed. IP-taset kirjeldavad kaks
näitajat: esimene neist viitab
kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel
välisvalgustil on tase IP44, mis
tähendab, et see on kaitstud
veepritsmete eest, ning sellest
tulenevalt ka levinuim ja ideaalne
toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Komplektis on liikumisandur

Komplektis on liikumisandur, mis
tervitab teid koju naasmisel või annab
märku, kui keegi on kohale jõudnud.
Kui andur tuvastab liikumise, lülitub
lamp automaatselt sisse.

Hajutatud valguse efekt
Hajutatud valgus valgustab teie ruumi
sooja valge valgusega, ühendades
funktsionaalsuse ja austuse keskkonna
vastu.

Energiasääst kuni 80%

Nautige LED-ide energiasäästu valguse
kvaliteedile hinnaalandust tegemata.
Säästke kohe üle 80% energiat,
vahetades olemasolevad hõõglambid
või halogeenlambid välja.

5-aastane garantii
Kõik meie kohtvalgustid on loodud
kestma. Tervele tootele antakse 5-
aastane täielik garantii, mis tagab selle,
et te naudite kauakestvat kvaliteetset
valgustust iga päev.
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Spetsifikatsioon
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Reguleeritav kõrgus: Ei

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei

• Rooste- ja tolmukindel: Jah

• Kahesuunalised valgusvihud: Ei

• click!FIX kinnitus: Jah

• Päeva- ja öövalguse andur: Jah

• Piiritletud valgusvihud: Ei

• Hajutatud valguse efekt: Jah

• Hämardatav: Ei

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei

• FFP – Frustration Free Pack: Ei

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

• Integreeritud LED: Jah

• Liikumis- ning päeva- ja öövalguse
andur: Jah

• Liikumisandur: Jah

• Sobib suurepäraselt meeleolu
loomiseks: Ei

• Sobib suurepäraselt nii
horisontaalselt kui vertikaalselt
paigaldamiseks: Jah

• Sobib suurepäraselt
suundvalgustuseks: Ei

• Sobib ideaalselt nii üles- kui ka
alaspidi paigaldamiseks: Ei

• Sobib suurepäraselt nii seinale kui
lakke: Ei

• Pööratav lambipea (parem-vasak): Ei

• Kaasaskantav: Ei

• Komplekti kuulub vooluadapter: Ei

• Ülikvaliteetne materjal: Jah

• Kaasas on kaitsekest: Ei

• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

• Vastupidav ja kvaliteetne materjal:
Jah

• Vabalt keeratav ükskõik millises
suunas: Ei

• Päikeseenergia: Ei

• Kallutatav lambipea (üles-alla): Ei

• Komplekti kuulub Suurbritannia pistik:
Ei

• USB-pesa kaudu laadimine: Ei

• Soe kuma reguleeritav valgus: Ei

• Soe valge valgus: Ei

• Veekindel: Jah

• Keskvalgusti: Ei

• Keskvalgusti: Ei

• Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Esiaed

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 24 cm

• Pikkus: 8 cm

• Kaal pakendita: 0,66 kg

• Laius: 16 cm

Hooldus

• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1200

• Valguse värv: 4000

• Valgusvihu nurk: 110°

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Jah

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: I klass

• Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514417731

• Kaal pakendita: 0,660 kg

• Brutokaal: 0,735 kg

• Kõrgus: 30,000 cm

• Pikkus: 10,000 cm

• Laius: 12,000 cm

• Materjali number (12NC):
929003188801
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