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Desfrute de longas noites ao ar
livre com iluminação portátil
Esta lanterna da Philips é uma iluminação de exterior muito versátil. Com ela, pode criar o
ambiente perfeito para o seu espaço ao ar livre, mas também usá-la de forma mais funcional,
pois é resistente ao mau tempo e é regulável com tecnologia LED de longa duração.
Desfrute da vida ao ar livre
• Modo de vela
• Luz de intensidade regulável
• Recarregável via USB
• Impermeável IP44
• Luz potente

1736030P0

Candeeiro de mesa
Abelia preto, LED

Especificações
Área de jardim

• Área de jardim: Quintal traseiro

Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: preto

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Interruptores de regulação da intensidade da luz e
para ligar/desligar no artigo
• Interruptor para ligar/desligar no artigo
• LEDs integrados
• Totalmente apropriada para criação de ambientes
• Carregamento por USB
• Portátil
• Totalmente resistente a intempéries
• Material resistente de alta qualidade

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•
•

Comprimento: 23,3 cm
Comprimento: 15 cm
Largura: 15 cm
Peso líquido: 0,580 kg
Comprimento do cabo: 1,0 m

Destaques
Especificações técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação eléctrica: 5 V
Número de lâmpadas: 1
Potência da lâmpada incluída: 3 W
Fluxo luminoso total do candeeiro: 350 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: III - voltagem ultra baixa de
segurança

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 24,3 cm
Comprimento: 15,5 cm
Largura: 15,5 cm
Peso: 0,770 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Candeeiro de mesa
•
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Modo de vela

Quer criar um ambiente único, decorativo e
encantador no exterior? Também pode ligar esta
lanterna portátil no modo de vela, obtendo assim um
brilho suave e uma cintilação dinâmica.

Luz de intensidade regulável

A intensidade da lanterna portátil pode ser regulada
mantendo o botão premido. Desta forma, pode
facilmente criar um ambiente perfeito para o seu
espaço exterior

Recarregável via USB

A lanterna portátil pode ser facilmente carregada
com qualquer USB compatível. O cabo USB está
incluído.

Impermeável IP44

Esta lanterna portátil foi especialmente concebida
para utilização no exterior e é resistente à água.

Luz potente

Esta lanterna portátil da Philips proporciona uma
potente luz branca suave até 350 lúmenes, o que
torna esta lâmpada ideal para ler no exterior,
iluminar um churrasco ou terminar um trabalho no
jardim, entre muitas outras actividades ao ar livre.

