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Afterglow
antracite
LED

myGarden

Desfrute de um maravilhoso
jardim com luz
Este candeeiro de parede LED Afterglow da Philips em alumínio fundido e vidro dá um
toque de estilo e força à sua parede. Tem um design fino e elegante, que emite uma
belíssima luz LED branca suave através da placa de vidro.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economizadora
• Luz LED de alta qualidade
Leve o design para o seu jardim
• Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Luz avançada para o exterior
• A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador
• Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação de intensidade da luz
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Características especiais
• Instalação fácil
• Vida útil longa até 30 anos
• Impermeável

1735293P0

Aplique

Afterglow antracite, LED

Especificações
Área de jardim

• Área de jardim: Quintal traseiro, Quintal da frente

Design e acabamento
• Material: alumínio, vidro
• Cor: antracite

Dimensões e peso do produto
• Comprimento: 30 cm
• Comprimento: 26,4 cm
• Largura: 17,5 cm

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: LED, Voltagem ultra baixa
de segurança

•
•
•
•
•
•
•
•

Número de lâmpadas: 2
Potência da lâmpada incluída: 4,5 W
Cor da luz: branca quente
Fluxo luminoso total do candeeiro: 1.000 lm
Candeeiro de luz regulável
LED
Vida útil até: 30 000 hrs
Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
• Classe de protecção: II - isolamento duplo
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
35 W

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Moderno
• Tipo: Aplique
•
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