
Valgustage oma aeda
öösel
See roostevabast terasest toekas Philips myGarden Mossi

süvistatud LED-kohtvalgusti toob esile teerajad ja sissesõiduteed

ilma aia välimust muutmata. Parimad materjalid ja kvaliteetsed

Philipsi LED-lambid tagavad pärast paigaldamist peaagu

hooldusvaba elu.

Säästlikud valgustuslahendused

• Energiasääst

• Kvaliteetne LED-tuli

• Pikk tööiga - kuni 15 aastat

• Soe valge valgus

• Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Teie aia jaoks loodud

• IP67 – ilmastikukindel

Süvik-kohtvalgusti

myGarden

Moss

roostevaba teras

LED
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Esiletõstetud tooted
Energiasääst

See Philipsi lamp on tavaliste
valgusallikatega võrreldes
energiasäästlikum, et säästaksite nii
elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambi integreeritud LED-
tehnoloogia näol on tegemist Philipsi
ainulaadse lahendusega. Ilma
viivituseta süttimine tagab optimaalse
valgusvoo ning teie kodu erksate
värvide esiletõusmise.

Pikk tööiga

Valgusallikas, mida võite usaldada.
Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud
LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see
võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg
päevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt
13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambi
vahetamise pärast.

Soe 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 jahedat ja
ergutavamat valgust. See Philipsi lamp
annab sooja valget valgust - et
õhkkond oleks hubane.

5-aastane garantii LED-süsteemile

Lisaks selle lambi standardsele 2-
aastasele garantiile pakub Philips LED-
süsteemile (lambis olev LED-moodul ja
draiver) 5-aastast garantiid.

IP67 – ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes väliskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks läbinud
põhjalikud katsetused. IP-taset
kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist
viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee
eest. Selles valgustil on tase IP67, mis
tähendab seda, et see on kaitstud
ajutise vettekastmise eest, ning see on
ideaalseim teeradade ja
sissesõiduteede valgustamiseks. Võite
sellest isegi autoga üle sõita.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: roostevaba teras

• Materjal: roostevaba teras

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• 5-aastane garantii LED-moodulile:
Jah

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

• Integreeritud LED: Jah
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Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Kaasaegne

• Tüüp: Süvik-kohtvalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Väljalõike pikkus: 10,5 cm

• Väljalõike laius: 10,5 cm

• Pikkus: 11,4 cm

• Kaal pakendita: 0,320 kg

• Kaugus õõnsuses: 11,5 cm

• Laius: 11,4 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
270 lm

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Energiaklassiga valgusallikas:
Sisseehitatud LED

• Valgusallikate arv: 1

• Komplekti kuulub elektrilamp: 3 W

• IP-kood: IP67

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

• Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696120606

• Kaal pakendita: 0,320 kg

• Brutokaal: 0,370 kg

• Kõrgus: 128,000 mm

• Pikkus: 123,000 mm

• Laius: 123,000 mm

• Materjali number (12NC):
915004498701
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