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Light up your outdoor life

Zmodernizujte svůj venkovní prostor pomocí tohoto elegantního antracitového 
venkovního nástěnného svítidla Philips Ledino. Ozdobí vaši zeď silnou, obousměrnou září 
světla LED a bude vás lákat k pobytu v zahradě ještě dlouho po západu slunce.

Udržitelné řešení osvětlení
• Mimořádně dlouhá životnost
• Úspora energie

Určeno ven
• Moderní venkovní osvětlení
• Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití
• Vysoce výkonná LED dioda
• Silné světlo

Zvláštní vlastnosti
• Odolné proti vlivům počasí
• Efekt obousměrného světla
• Snadné nastavení pro každé použití



 Vysoce výkonná LED dioda

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

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.

Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips 
žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.

Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
Využijte své venkovní prostory naplno 
prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, 
které se dokonale hodí pro montáž na 
vchodové dveře nebo na zdi terasy.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro 
venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro 
dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu 
osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce 
kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících 
syntetických materiálů.

Odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně 
navrženo pro vlhké venkovní prostředí a 
prošlo náročnými testy, které zajistily jeho 

voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva 
údaje: první označuje stupeň ochrany proti 
prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je 
zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno 
proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který 
je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné 
venkovní použití.

Silné světlo
Toto venkovní svítidlo poskytuje silné, hřejivé 
bílé světlo. Jasný osvětlený prostor, který 
rozsvítí vaši zahradu nebo terasu.

Efekt obousměrného světla

Efekt obousměrného světla pro všeobecné 
osvětlení zahrady.

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.

Jednoduchá instalace
Toto svítidlo a instalační prvky jsou určeny pro 
přímou a jednoduchou instalaci: všechny 
potřebné praktické nástroje pro začátek jsou 
přibaleny, například klíč a šroub torx. Přiloženy 
jsou také přehledné pokyny k místu instalace 
výrobku a příslušné informace o stupni 
voděodolnosti podle hodnocení ochrany IP.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: antracitová

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Odolné vůči počasí: Ano
• Obousměrné světelné paprsky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 10,7 cm
• Délka: 17,4 cm
• Šířka: 6,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,585 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 2
• Žárovka v balení: 2 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 200 lm

• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• 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: 18,8 cm
• Délka: 12 cm
• Šířka: 9,0 cm
• Hmotnost: 0,713 kg

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