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Njut av en vackert 

upplyst trädgård
Den svarta LED-pelarlampan Philips Parterre för utomhusbruk har en ljuskub i en hållare 
i slitstarkt formgjutet aluminium. Den smarta designen kastar strålar av spritt, varmvitt ljus 
över gångstigar och öppna utomhusområden.

Hållbara belysningslösningar
• Energieffektiva
• LED-lampa av hög kvalitet

Framtagen för utomhusbruk
• Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial

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

Särskilda egenskaper
• Enkel installation
• Lång livslängd på upp till 25 år
• Vädertålig



 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 är speciellt tillverkad för 
utomhusutrymmen. Slitstark och tålig lyser den upp 
din trädgård natt efter natt. Lampan är tillverkad i 
högkvalitativ formgjuten aluminium och överlägsna 
syntetmaterial.

Vädertålig

Den här utomhuslampan från Philips är speciellt 
utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har 
genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-
klassen anges med två siffror: den första hänvisar till 
skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån 
mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket 
innebär att den är skyddad mot strilande vatten. Den 
här produkten är den vanligaste och passar för 
allmänt utomhusbruk.

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.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: aluminium, syntet
• Färg: svart

Produktens mått och vikt
• Höjd: 40 cm
• Längd: 10 cm
• Bredd: 10 cm
• Nettovikt: 1,160 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50 Hz
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 8 W
• Ljusfärg: varmvit
• Totalt ljusflöde för armatur: 800 lm
• Dimbar armatur: Nej
• LED
• Livslängd, upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

58 W

Förpackningens mått och vikt
• Vikt: 1,305 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Modern
• Typ: Piedestal/stolpe
•
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