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Kvällsbelysning i trädgården

Den här robusta infällda LED-spoten i rostfritt stål från Philips myGarden Crust markerar 
gångar och uppfarter utan att ändra trädgårdens utseende. Förstklassiga material och 
högkvalitativa Philips LED-lampor gör den underhållsfri när den väl är installerad.

Hållbara belysningslösningar
• Energieffektiva
• LED-lampa av hög kvalitet

Inför design i trädgården
• Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial

Avancerad belysning för utomhusbruk
• Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet

Särskilda egenskaper
• Enkel installation
• IP67 – vädertålig
• Lång livslängd på upp till 25 år



 Energieffektiva

Den här Philips-lampan sparar energi jämfört 
med traditionella ljuskällor, vilket hjälper dig 
att sänka dina elkostnader och göra din del för 
miljön.

Högkvalitativa material
Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt 
för utomhusutrymmen. Den är slitstark och 
tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. 
Den är konstruerad av högkvalitativt rostfritt 
stål och överlägsna syntetmaterial.

IP67 – vädertålig

Den här Philips-armaturen är speciellt 
utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har 
genomgått noggranna tester för att se till att 
den är vattensäker. IP-klassen anges med två 

siffror: den första anger skyddsnivån mot 
damm, den andra skyddsnivån mot vatten. Den 
här utomhuslampan är utformad med IP67: den 
är skyddad mot tillfällig ned sänkning i vatten 
och perfekt för belysning av stigar och 
uppfarter. Du kan till och med köra över den.

Enkel installation

Ibland kan det vara svårt att installera dina 
armaturer, men med den här utomhuslampan 
från Philips har vi varit noga med att göra det 
så enkelt som möjligt. Torxnyckel medföljer.

5 års garanti på LED-system

Utöver den vanliga 2-årsgarantin på lampan 
erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, 
dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Lång livslängd

En ljuskälla att lita på. Philips LED-lampor 
erbjuder en extremt lång livslängd på upp till 25 
000 timmar (motsvarar 25 år, beräknat på en 
genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med 
minst 13 000 tändningar/släckningar). Med 
Philips LED-lampor får du perfekt belysning i 
hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll 
och lampbyten.

LED-lampa av hög kvalitet
LED-ljuskällan som levereras med den här 
armaturen, är en unikt utvecklad lösning av 
Philips. Från och med det ögonblick den tänds 
ger den optimalt ljusflöde och framhäver livliga 
färger i hemmet.
1735647P0

Funktioner
Infälld spot
Crust rostfritt stål, LED



Publiceringsdatum  
2017-02-28

Version: 1.1.1

12 NC: 9150 053 95601
EAN: 87 18696 15901 9

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting 
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Design och finish
• Material: rostfritt stål, syntet
• Färg: rostfritt stål

Produktens mått och vikt
• Längd: 11,5 cm
• Bredd: 11,5 cm
• Infällningsdjup: 11,5 cm
• Hållängd: 10,5 cm
• Hållbredd: 10,5 cm

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50 Hz
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 3 W

• Ljusfärg: varmvit
• Totalt ljusflöde för armatur: 270 lm
• Dimbar armatur: Nej
• LED
• Livslängd, upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP67, dammskyddad, skydd mot kortvarig 

nedsänkning i vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

27 W

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Contemporary
• Typ: Infälld spot
•
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