
Looge valguse abil
omaenda stiil
Must Philips Doris lisab seintele kaasaegsust. Stiilne valgusti täidab

teie sissepääsu kvaliteetse külma valge valgusega.

Säästlikud valgustuslahendused

• Energiasääst

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

Tooge disain aeda

• Valige oma aia jaoks laevalgusti

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

• Kvaliteetsed materjalid

Välisvalgustid

Välisvalgustid

Doris

Must

Laevalgusti
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Esiletõstetud tooted
Energiasääst

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

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.

Valige laevalgusti
Võtke selle ideaalselt maja sissekäiku
või terrassi valgustava laevalgusti abil
oma õueruumist maksimum.

Kvaliteetsed materjalid
Lamp on vormitud kvaliteetsetest
materjalidest koosnevatest kihilistest
mustritest ja sellel on suurepärane
viimistlus. Tulemuseks on tugev ja
kauakestev toode, mis täiustab teie
kodu veel palju aastaid.

Spetsifikatsioon
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei

• Rooste- ja tolmukindel: Jah

• click!FIX kinnitus: Jah

• ühildub kõigi hämarditega: Ei

• Ühildub enamiku hämardajatega: Ei

• Päeva- ja öövalguse andur: Ei

• Piiritletud valgusvihud: Jah

• 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: Ei

• Liikumisandur: Ei

• Kaasaskantav: Ei

• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

• 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: Jah

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Esiaed

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Modernne

• Tüüp: Laevalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 7 cm

• Pikkus: 22 cm

• Kaal pakendita: 0,26 kg

• Laius: 22 cm

Hooldus

• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
640

• Valguse värv: 4000

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Jah

• IP-kood: IP54

• Kaitseklass: I klass

• Valgusallikas vahetatav: Ei
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Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514417892

• Kaal pakendita: 0,260 kg

• Brutokaal: 0,530 kg

• Kõrgus: 28,000 cm

• Pikkus: 9,000 cm

• Laius: 28,000 cm

• Materjali number (12NC):
929003190901
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