
Iluminați-vă grădina
noaptea
Spotul solid încastrat Philips myGarden Moss cu LED, din oțel

inoxidabil marchează poteci și alei, fără a schimba aspectul

grădinii. Materialele de primă clasă și LED-urile Philips de calitate

ridicată nu necesită aproape deloc îngrijire, odată ce sunt instalate.

Soluții de iluminat durabile

• Economie de energie

• Lumină LED de înaltă calitate

• Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani

• Lumină albă caldă

• Philips oferă o garanție de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Concepută pentru grădina ta.

• IP67 – rezistență la intemperii
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17306/47/16



Repere
Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la
Philips economisește energie în
comparație cu sursele de lumină
tradiționale, ajutându-vă să economisiți
bani la facturile de energie și să
contribuiți la protejarea mediului.

Lumină LED de înaltă calitate

Tehnologia cu LED-uri, integrată în
această lampă Philips, este o soluție
dezvoltată în mod unic de către Philips.
Având o aprindere instantanee,
aceasta permite o generare optimă a
luminii și aduce culori vii în casa ta.

Durată de viață îndelungată

O sursă de lumină în care poți avea
încredere. LED-urile integrate, utilizate
în acest corp de iluminat Philips vor
dura până la 15,000 de ore (care
echivalează cu 15 de ani în cazul unei
utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr
de cel puțin 13,000 de cicluri de
pornire/oprire). Este atât de comod să
te gândești că nu va trebui să te
preocupe întreținerea sau de înlocuirea
becului în timp ce te bucuri de
ambianța perfectă în locuința ta.

Lumină albă caldă

Lumina poate avea diverse temperaturi
de culoare, indicate în unități numite
Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin
redusă produc o lumină mai caldă și
mai intimă, în timp ce acelea cu o
valoare Kelvin mai mare produc o
lumină mai rece și mai energizantă.
Această lampă Philips oferă o lumină
albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Pe lângă garanția standard de 2 ani
pentru lampă, Philips oferă o garanție
de 5 ani pentru sistemul LED, adică
modulul și driverul LED.

IP67 – rezistență la intemperii

Această lampă de exterior Philips este
destinată special mediilor exterioare
umede. A fost testată riguros pentru a i
se verifica rezistența la apă. Nivelul de
protecție IP este descris de cele două
cifre: prima se referă la nivelul de
protecție la praf, iar a doua la nivelul de
protecție la apă. Această lampă este
proiectată cu IP67: este protejată
împotriva scufundării temporare în apă
și este ideală pentru luminarea aleilor
și a căilor de acces auto. Puteți chiar
circula peste aceasta.
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Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: inox

• Material: oțel inoxidabil

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Garanție de 5 ani pentru modulul
LED: Da

• Spot reglabil: Nu

• Complet rezistent la apă: Da

• LED integrat: Da

• Piesă centrală: Nu

Caracteristicile fotometrice

• Indice de redare a culorilor (IRC): 90

Diverse

• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară

• Stil: Contemporan

• Tip: Spot încastrat

• EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

• Lungime de tăiere: 10,5 cm

• Lățime de tăiere: 10,5 cm

• Lungime: 11,4 cm

• Greutate netă: 0,32 kg

• Distanță de încastrare: 11,5 cm

• Lățime: 11,4 cm

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 25.000
ore

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 270

• Culoare lumină: 2700

• Alimentare de la rețea: 220-240

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu

• LED: Da

• LED încorporat: Da

• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: F

• Număr de becuri: 1

• Puterea becului inclus: 3 W

• Cod IP: IP67

• Clasa de protecție: II - izolație dublă

• Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718696120606

• Greutate netă: 0,320 kg

• Greutate brută: 0,370 kg

• Înălțime: 12,800 cm

• Lungime: 12,300 cm

• Lățime: 12,300 cm

• Număr material (12NC):
915004498701
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