
 

 

Philips Ledino
Nástěnné svítidlo
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Light up your outdoor life

moderní venkovní osvětlení
Dejte nenápadně najevo svůj styl: umístěte toto šedé nástěnné svítidlo Philips Ledino u chodníku 
nebo někde v prostoru. Zaoblená hlava zaplavuje prostor pod sebou hřejivým bílým světlem a 
funkce ztlumení vám umožní vytvořit úchvatnou scénu pro příjemnou večeři pod širým nebem.

Určeno ven
• Elegantní a odolné materiály
• Kompletní možnosti použití
• Moderní venkovní osvětlení

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití
• Vysoce výkonná LED dioda

Udržitelné řešení osvětlení
• Mimořádně dlouhá životnost
• Ušetří až 80 % energie

Zvláštní vlastnosti
• Směrované světlo pro osvětlení chodníků a teras
• Skvělý výkon při výkon při nízké teplotě
• Krytí IP 44, navrženo pro venkovní použití



 Směrované světlo

Díky 40° úhlu paprsku jsou tato venkovní 
svítidla ideální pro osvícení cestiček, dveřních 
vstupů a podobných prostor, protože paprsky 
světla jsou velice silné.

Elegantní materiály

Venkovní svítidla Ledino využívají vysoce 
kvalitní a odolné materiály (hliník, nerezovou 
ocel), které jim umožní celé roky dokonale a 
s neměnnou krásou plnit jejich poslání.

Mimořádně dlouhá životnost

Zdroj světla, kterému můžete důvěřovat. 
Svítidla Philips LED nabízí výjimečně dlouhou 
životnost, nejméně 20 000 hodin, což 
odpovídá životnosti 20 let při průměrném 
používání 3 hodiny/den a 13 000 cyklech 
zapnutí a vypnutí. Se svítidly Philips LED se 

nebudete muset starat o údržbu nebo výměnu 
žárovky a zároveň se budete těšit 
z perfektního světelného prostředí ve vaší 
domácnosti.

Kompletní možnosti použití
Venkovní svítidla Philips Ledino nabízejí několik 
možností použití pro splnění různých nároků 
na osvětlení: jako nástěnná, stojanová, pozemní 
bodová či zapuštěná bodová světla.

Výkon při nízké teplotě

Vysoce výkonné diody LED od společnosti 
Philips výborně fungují i při nízké teplotě: 
neblikají a ihned začnou svítit, takže vždy 
získáte tu nejvyšší kvalitu světla.

Vysoce výkonná LED dioda

Venkovní svítidla Philips Ledino využívají 
nejnovější špičkovou technologii LED. Ta 
nabízí silný světelný výstup, vysokou kvalitu 
světla a dlouhou životnost.

Navrženo pro venkovní použití

Krytí IP 44 znamená, že svítidlo je navrženo 
pro venkovní použití. Můžete si tedy být jisti, že 
venkovní svítidlo Philips Ledino rozjasní vaši 
zahradu v dešti, za hezkých dní i při sněžení. A 
využívá technologii výkonných diod LED 
společnosti Philips, která je nejlepší ve své 
třídě, velmi snadno se udržuje a navíc má 
extrémně dlouhou životnost.

Moderní venkovní osvětlení
Působivý, odvážný a minimalistický design 
venkovního osvětlení od společnosti Philips. 
Elegantní, moderní styl venkovních svítidel 
Ledino představuje dokonalý způsob, jak 
pomocí světla zkrášlit zahrady, cestičky a 
venkovní prostory.

Ušetří až 80 % energie

Technologie osvětlení LED využívaná ve 
svítidlech společnosti Philips je vysoce 
energeticky účinná (7,5W modul vydává světlo 
v intenzitě 350 lumenů). Proto každé z těchto 
svítidel šetří energii, pomáhá spotřebitelům 
ušetřit za elektřinu a přispívá k ochraně 
životního prostředí. Chcete-li svůj domov 
osvětlit energeticky účinnými svítidly, která 
přinášejí skvělé světlo a jsou k dispozici v řadě 
moderních provedení, hledejte výrobky LED 
společnosti Philips.
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Přednosti
Nástěnné svítidlo



Datum vydání 2015-01-08

Verze: 2.1.1

12 NC: 9150 027 03301
EAN: 87 17943 75337 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• FX031: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 24,1 cm
• Délka: 12,8 cm
• Šířka: 17,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,820 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 7,5 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 7,5 W

• Barva světla: 2 700 K, teplé bílé
• Životnost lampy až: 20 000 hodin
• Úhel paprsku: 35°
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: I – uzemnění

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 31,4 cm
• Délka: 18,3 cm
• Šířka: 14,6 cm
• Hmotnost: 1,220 kg

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