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yt en vakkert opplyst hage
ilips Arbour LED-utendørsvegglampen rammer inn lyskilden og er formstøpt i slitesterk 
minium i antrasittgrått. Lampen lyser opp utendørsområdet med rikelig varmhvitt lys.

Utformet for hagen
• IP44 – værsikker

Bærekraftige belysningsløsninger
• LED-lyskilde av høy kvalitet
• Energibesparende
• Varmhvitt lys
• Lang driftstid opptil 25 år
• Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren



 LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-teknologien som er integrert i denne 
Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra 
Philips. Den gir optimal full lysstyrke med det 
samme og får frem fargene i hjemmet ditt.

Varmhvitt lys

Lys kan ha forskjellige fargetemperaturer, som 
er angitt i kelvin (K). Lamper med en lav kelvin-
verdi produserer et varmt, koselig lys, mens de 
med høyere kelvin-verdi produserer et kjølig, 
mer oppkvikkende lys. Denne Philips-lampen 
gir et varmt, hvitt lys for en koselig atmosfære.

Energibesparende

Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder 
sparer den energibesparende lampen fra Philips 
energi, noe som hjelper deg med å spare 
penger på strømregningene og gjøre din del for 
miljøet.

IP44 – værsikker

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt 
designet for utendørsmiljøer. Den har blitt 
grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-
nivået angis av to karakteriserende siffer. Den 
første henviser til beskyttelsesnivået mot støv 
og den andre mot vann. Denne 
utendørslampen har IP44, som betyr at den er 
beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er 
vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Lang driftstid

En lyskilde du kan stole på. LED'en som følger 
med denne lampen fra Philips, varer opptil 
25000 timer (ca 25 år med en gjennomsnittlig 
bruk på tre timer per dag med minst 13 000 
brytersykluser). Du trenger ikke å bekymre 
deg for vedlikehold eller å skifte lyskilde, i 
tillegg til at du får en perfekte stemningen i 
hjemmet.

Fem års garanti på LED-systemet

I tillegg til standardgarantien på to år på denne 
lampen gir Philips fem års garanti på LED-
systemet, altså LED-modulen og driveren i 
denne lampen.
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Hageområde
• Hageområde: Bakgården, Gårdsplass

Design og utseende
• Materiale: aluminium
• Farge: antrasitt

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• 5-års garanti
• Helt vanntett

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 22,1 cm
• Lengde: 16,6 cm
• Bredde: 7,5 cm
• Nettovekt: 0,670 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, 230 V
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 6 W
• Lysfarge: Varmhvit

• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 600 lm
• Lysarmaturen kan dimmes: Nei
• LED
• Levetid på opptil: 25 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 47 W

Service
• Garanti: Fem år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 24,1 cm
• Lengde: 17,6 cm
• Bredde: 8,6 cm
• Vekt: 0,790 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Hage og terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
•
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