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Saving in style

Toto šedé venkovní nástěnné svítidlo Philips se vyznačuje minimalistickým vzhledem. Je 
vytvořeno z odolných materiálů a vydává úsporné světlo. Snadno splyne s atraktivním 
venkovním prostorem. Soustřeďte se a vychutnejte si výhradně svou zahradu nebo terasu.

Udržitelné řešení osvětlení
• Až 80% úspora energie
• Vyrobené z pevných a spolehlivých, vysoce kvalitních materiálů
• Mimořádně dlouhá životnost žárovky

Ozdobte svou zahradu designem
• Vyrobeno z kvalitních a elegantních materiálů s citem pro detail
• Celá řada dostupných aplikací
• Stylový současný design pro vaši zahradu

Spojte atmosféru a pohodlí
• Vyzařuje laskavé teplé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti
• Krytí IP 44, navrženo pro venkovní použití



 Energeticky úsporné

Philips Ecomoods Outdoor je řada cenově 
dostupných venkovních svítidel, kombinující 
moderní design s nejnovější technologií pro 
úsporu energie. V porovnání s klasickými 
zdroji světla tato svítidla dosahují až 
80% úspory, jsou tedy přátelská jak k planetě, 
tak k vaší peněžence, v níž budete díky nim rok 
co rok nacházet více peněz.

Cit pro detail

Každý kus je vyroben z vysoce kvalitních 
komponentů a trvanlivých materiálů, jako 
tlakově litý hliník a nerezová ocel.

Vysoce kvalitní materiály

Když chcete svítidla, která vydrží. Každý kus 
z řady venkovních svítidel Philips Ecomoods je 
vyroben z vysoce kvalitních materiálů 

a komponent, které odolají venkovním 
podmínkám.

Navrženo pro venkovní použití

Krytí podle standardu IP44 znamená, že je 
výrobek navržen pro venkovní použití, takže si 
můžete být jisti, že svítidla Ecomoods Outdoor 
osvítí vaši zahradu, ať už prší, svítí slunce nebo 
sněží.

Několik aplikací
Nástěnná, sloupová, stolní a stropní svítidla 
Philips Ecomoods Outdoor jsou ideální 
venkovní svítidla pro zahradu, terasu, chodník 
či balkon. Při západu slunce vytváří útulnou, 
uvolňující atmosféru, zatímco po setmění 
poskytují jistotu bezpečné viditelnosti.

Stylový současný design
Moderní designy řady Philips Ecomoods jsou 
stylové ale nenápadné, nádherné ve dne 
i v noci, přičemž zahradě či terase zbytečně 
nedominují. K dispozici je z cela řada svítidel: 
určitě si vyberete to, které bude lahodit vašim 
očím a slušet vašim venkovním prostorům.

Mimořádně dlouhá životnost žárovky

Součástí balení je žárovka Philips s mimořádně 
dlouhou životností – až 20 000 hodin.

Laskavé teplé bílé světlo

Philips Ecomoods Outdoor je řada venkovních 
svítidel, která vytvářejí nádherně teplé, laskavé 
osvětlení. Teplota barvy je nastavena na 
hodnotu 2 700 K. Svítidla poskytují spoustu 
světla pro jasnou viditelnost, to abyste po 
pracovní době mohli využívat své venkovní 
prostory, jak se vám zlíbí, a uvolnit se při 
pomyšlení na bezpečnou noční zahradu.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Design a provedení
• Materiál: hliník, syntetická látka
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Odolné vůči počasí: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 35,7 cm
• Délka: 9,2 cm
• Šířka: 11,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,367 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 18 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 18 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ne

• Vestavěná dioda LED: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 83 W
• Světelný výstup žárovky: 1 100 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 38,9 cm
• Délka: 14,7 cm
• Šířka: 12,6 cm
• Hmotnost: 1,780 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Současný
• Typ: Nástěnné svítidlo
•
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