
Nautige kaunist
valgustatud aeda
Elegantse disainiga Philips Utrechti õue postamentvalgusti on

valmistatud roostevabast terasest. Selle hajutatud kuma lööb

koosviibimise alad oma kvaliteetse valgusega särama.

Tooge disain aeda

• Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

• Kvaliteetne roostevaba teras

Sobitage oma hoovi stiiliga

• Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Eriomadused

• Komplektis ei ole lambipirni

Kasutage aia kujundamisel valgust

• Valige oma aia jaoks postamentvalgusti

Välisvalgustid

Välisvalgustid

UTRECHT

Antratsiit

Postament
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Esiletõstetud tooted
Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
Sellel Euroopas disainitud valgustil on
ainulaadne kujustus, et aidata teil anda
oma aiale nüüdisaegne välimus.

Kvaliteetne materjal
See Philipsi valgusti, mis on tugev ja
kauakestev ning valgustab teie aeda
ööst öösse, on loodud spetsiaalselt
õues kasutamiseks. Valgusti on
valmistatud kvaliteetsetest
roostevabast terasest.

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 ei ole lambipirni
Lambiga ei ole kaasas lambipirni, mis
võimaldab teil valida teie ruumile ja
isiklikule maitsele kõige paremini
sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi
valimine tagab kvaliteetse ja
kauakestva valgusvoo.

Valige postamentvalgusti
Võtke selle ideaalselt aeda ja
terrassiääri valgustava või
sissesõiduteed ja jalgradasid esile
toova postamentvalgusti abil oma
õueruumist maksimum.
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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: Ei

• Piiritletud valgusvihud: Ei

• Hajutatud valguse efekt: Jah

• Hämardatav: Ei

• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei

• FFP – Frustration Free Pack: Ei

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

• Integreeritud LED: Ei

• Liikumis- ning päeva- ja öövalguse
andur: Ei

• Liikumisandur: Ei

• 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): 0

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 45 cm

• Pikkus: 12 cm

• Kaal pakendita: 0,48 kg

• Laius: 12 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 0 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
0

• Valguse värv: 2700

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Ei

• Ühendusdetail/kate: E27

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: I klass

• Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514417533

• Kaal pakendita: 0,480 kg

• Brutokaal: 0,615 kg

• Kõrgus: 46,000 cm

• Pikkus: 13,000 cm

• Laius: 13,000 cm

• Materjali number (12NC):
929003187501
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