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Omanlainen puutarha oikealla 

valaistuksella
Kannettava lyhty tuo valoa tunnelmallisiin iltoihin ulkona

Suunniteltu puutarhaan
• Kynttilätila
• IP44 – säänkestävä
• Tehokasta valoa

Ympäristöystävällinen valaistusratkaisu
• Valon voimakkuus säädettävissä himmentimellä.

Erityisominaisuudet
• Valaisee keskimäärin 4 tuntia
• USB-lataus



 Himmennettävä

Tämän Philips LED-valaisimen voimakkuutta voi 
säätää himmentimellä (myydään erikseen). 
Himmentimen avulla voit luoda sopivan tunnelman 
kaikenlaisiin tilanteisiin, kuten kotoisille 
kahdenkeskisille aterioille tai yhdessäoloon perheen 
ja ystävien kesken olohuoneessa.

IP44 – säänkestävä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu 
käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen 
kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 
olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, 
joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja 
toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on 
IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu 
erinomaisesti ulkokäyttöön.

Kynttilätila
Kynttilätilassa valon värinä saa aikaan aitojen 
kynttilöiden vaikutelman, mikä luo täydellisen 
valaistuksen rentoihin keskusteluihin.

Tehokasta valoa
Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa, 
joka valaisee koko puutarhan tai terassin.

USB-lataus
Tässä Philipsin kannettavassa lyhdyssä on kätevät 
sisäiset USB-latausportit.

Valaisee keskimäärin 4 tuntia
Kun Philipsin kannettava lyhty on ladattu täyteen, se 
valaisee noin neljä tuntia valitun valotehon mukaan. 
Alhaisimmalla valoteholla lyhty valaisee jopa kaksi 
päivää.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: synteettinen
• Väri: Valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennin ja virtakytkin valaisimessa: KYLLÄ
• Tuotteessa virtakytkin: KYLLÄ
• Integroitu LED: KYLLÄ
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: KYLLÄ
• USB-lataus: KYLLÄ
• Kannettava: KYLLÄ
• Säänkestävä: KYLLÄ
• Kestävä ja laadukas materiaali: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 23,3 cm
• Pituus: 15 cm
• Leveys: 15 cm
• Nettopaino: 0,580 kg
• Johdon pituus: 1,0 m

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 5 V
• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho: 3 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Käyttöikä jopa: 30 000 h
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: III - turvallinen, erityisen pieni 

jännite

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 24,3 cm
• Pituus: 15,5 cm
• Leveys: 15,5 cm
• Paino: 0,771 kg

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
• tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Pöytävalaisin
•

Tekniset tiedot
Pöytävalaisin
Abelia Valkoinen, LED
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