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Light up your outdoor life

Ez a világosszürke, díjnyertes Philips Ledino oszlopos lámpa nagyszerűen fest nappal és éjszaka 
egyaránt. Modern megjelenésű, és nagy teljesítményű, meleg, fehér LED-fényt sugároz. A 
fényerő szabályozásával nagyszerű hangulatot teremthet az esti kültéri borozgatáshoz.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Rendkívül hosszú élettartam
• Energiatakarékos

Szabadtéri használatra
• Korszerű kültéri világítás
• Válassza kültéri oszlopos kialakítású lámpaként
• Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Speciális fényforrás szabadtéri használatra
• Nagy teljesítményű LED
• Nagy teljesítményű világítás

Különleges jellemzők
• Időjárásálló
• Egyszerű beállítás minden felhasználási formához



 Nagy teljesítményű LED

A Philips Ledino kültéri lámpacsalád a legkorszerűbb 
LED-technológiára épül, amely erős fénykibocsátást, 
kiváló fényminőséget és hosszú élettartamot tesz 
lehetővé.

Rendkívül hosszú élettartam

Egy fényforrás, amelyben megbízhat. A Philips LED 
fényforrásai rendkívül hosszú, legalább 20 000 órás 
élettartamot biztosítanak (ami 3 órás napi átlagos 
használat esetében 20 évet és legalább 13 000 be- és 
kikapcsolást jelent). A Philips LED lámpákkal biztos 
lehet abban, hogy az otthonában tökéletes 
hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, 
sem cserét nem igényel.

Energiatakarékos

Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz 
képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a 

villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellett, 
hogy óvja környezetét.

Válassza oszlopos kialakítású lámpaként
Hozza ki a legjobbat a kültéri helyszínéből ezzel az 
oszlopos kialakítású lámpával, amely tökéletes a kert, 
a terasz széle megvilágításához vagy a behajtó és 
gyalogutak hangsúlyozására.

Kiváló minőségű anyagok
Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. 
Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú 
anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan 
megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtolt 
alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból 
készült.

Időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri 
helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek 
vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az 
IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a 
víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a lámpa IP44-es 
értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz 
ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb 
általános kültéri használatra.

Nagy teljesítményű világítás
Ez a kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. 
Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

Korszerű kültéri világítás
A Philips Ledino kültéri lámpák elegáns, kortárs 
stílusának meggyőző, merész, minimalista megoldásai 
tökéletesek a kertek, járdák és külterek fénnyel való 
feldíszítéséhez.

Egyszerű beállítás
Ezt a lámpát és a szerelvényeit az egyszerű 
telepítésre tervezték: a doboz tartalmaz a 
felszereléshez és üzembe helyezéshez szükséges 
minden eszközt, például Torx kulcsot és Torx 
csavart. Egyértelmű utasításokat talál a beüzemelés 
helyére vonatkozóan, beleértve a vízállóságra 
vonatkozó IP besorolás feltüntetését is.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: alumínium
• Szín: szürke

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Időjárásálló
• 5 év jótállás a LED modulra
• Határozott fénycsóva

A termék méretei és tömege
• Magasság: 80 cm
• Hosszúság: 6,0 cm
• Szélesség: 16,3 cm
• Nettó tömeg: 2,200 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Intervallum: 220 V - 240 V, 50-

60 Hz
• Izzó technológia: LED, Biztonságos, igen alacsony 

feszültség
• Izzók száma: 1
• Watt fényforrás mellékelve: 6,5 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 20 000 óra
• A fénysugár szöge: 85°
• A lámpa teljes fényárama: 210 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, freccsenő víz ellen védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 42 W

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 81,2 cm
• Hosszúság: 16,8 cm
• Szélesség: 6,6 cm
• Tömeg: 2,5 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
• Stílus: Modern
• Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás
•
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