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Light up your outdoor life

moderne udendørsbelysning
Et prisbelønnet design med en elegant silhuet i førsteklasses aluminium. Den ovale indre 
lampe lyser op med et varmt hvidt lys. Denne dæmpbare grå Ledino-væglampe skaber 
en behagelig stemning og har en strålevinkel, som er perfekt til en sti eller terrasse.

Bæredygtige løsninger til lys
• Ekstremt lang levetid
• Sparer op til 80 % energi

Designet til udendørs
• Moderne udendørs belysning
• Elegant og modstandsdygtige materialer
• Hele rækken af anvendelsesmuligheder

Avanceret lys til udendørs
• Højstyrke-LED
• Justerbar lysintensitet med lysdæmperkontakt
• Philips tilbyder 5 års garanti på LED-modul og driver

Særlige egenskaber
• Retningsbestemt lys til oplysning af sti og terrasse
• Fungerer fantastisk ved lave temperaturer
• IP 44, designet til udendørs brug



 Højstyrke-LED

Philips Ledino Outdoor anvender den mest 
avancerede LED-teknologi og har stærk 
lyseffekt, høj lyskvalitet samt lang levetid.

Ekstremt lang levetid

En lyskilde, du kan stole på. Philips LED-
lyskilder giver en ekstremt lang levetid på 
mindst 20.000 timer (hvilket svarer til 20 år 
ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. 
dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-
knappen). Med LED-lyskilder fra Philips 
behøver du ikke bekymre dig om 
vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilder, 
mens du har den perfekte lysmæssige stemning 
i dit hjem.

Direkte lys

Med en belysningsvinkel på 40° er disse 
udendørs lys ideelle til at oplyse stier, 
døråbninger osv. takket være deres kraftige 
lysstråler.

Fungerer ved lave temperaturer

Højeffektive LED-lyskilder fra Philips fungerer 
ved lave temperaturer, så du undgår flimmer 
og altid kan regne med den bedste lyskvalitet.

Moderne udendørs belysning
Imponerende, dristigt og minimalistisk 
udendørsbelysning fra Philips. Ledino 
Outdoors elegante og moderne stil er den 
perfekte metode til at forskønne haver, stier 
og udendørs områder med lys.

Elegante materialer

Ledino Outdoor-belysningen anvender 
modstandsdygtige materialer i høj kvalitet - 
aluminium, rustfrit stål - så den holder sig smuk 
år efter år.

Hele rækken af anvendelsesmuligheder
Ledino Outdoor-belysning giver mulighed for 
mange anvendelser i forbindelse med alle 
former for belysningsbehov: mur, stander, spot 
uplights, indbygningsspots.

Designet til udendørs brug

IP44-beskyttelse betyder, at dette lys er 
fremstillet til udendørs brug, så du kan være 
helt sikker på, at Philips Ledino Outdoor-
belysningen vil lyse op i haven i alt slags vejr. 
Lamperne bruger desuden førende Philips 
LED-strømindikatorteknologi, som er enkel at 
vedligeholde, og som har en ekstremt lang 
holdbarhed.
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Design og finish
• Materiale: aluminium
• Farve: grå

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes
• Tåler udendørs brug
• 5 års garanti på LED-modul
• Retningsbestemte lysstråler

Produktmål og -vægt
• Højde: 23,5 cm
• Længde: 13,4 cm
• Bredde: 6,8 cm
• Nettovægt: 1,180 kg

Tekniske specifikationer
• Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikkerhed med ekstra lav 

spænding
• Antal lyskilder: 1
• Lyskilde med watt-tal medfølger: 6 W
• Lysfarve: varm hvid

• Lyskildens levetid op til: 20.000 timer
• Strålevinkel: 35°
• Samlet lyseffekt fra armatur: 290 lm
• Armatur kan lysdæmpes
• LED
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod genstande på over 

1 mm, beskyttelse mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 56 W

Service
• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 25,3 cm
• Længde: 14,7 cm
• Bredde: 8,6 cm
• Vægt: 1,466 kg

Diverse
• Specielt designet til: Have og veranda
• Styling: Moderne
• Type: Væglampe
•
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