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Light up your outdoor life

En högteknologisk kombination av banbrytande linser och PowerLED-belysning kastar tre 
smala strålar uppåt och nedåt, vilket definierar och ger skönhet till en byggnad eller 
struktur.

Framtagen för utomhusbruk
• Eleganta och tåliga material
• Ett brett sortiment
• Modern utebelysning

Avancerad belysning för utomhusbruk
• Arkitektoniska och dekorativa ljuseffekter
• HighPower LED

Hållbara belysningslösningar
• Extremt lång drifttid
• Spar upp till 80 % energi

Specialegenskaper
• Fantastisk prestanda vid låg temperatur
• IP 44 – utformad för utomhusbruk
• Smala, dubbelriktade väldefinierade ljusstrålar



 Ljuseffekter
Ledino Outdoor ger eleganta och dekorativa 
ljuseffekter med många alternativ, till exempel 
dubbelriktade definierade ljusstrålar. Vissa 
armaturer har ett roterande huvud som riktar 
ljuset dit det behövs bäst.

Eleganta material

I Ledino Outdoor används högkvalitativa och 
tåliga material – aluminium och rostfritt stål – 
perfekt anpassade för att hålla år efter år.

Extremt lång drifttid

En ljuskälla du kan lita på. Philips LED-lampor 
erbjuder en extremt lång livslängd på minst 20 
000 timmar (vilket motsvarar 20 år beräknat på 
en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag 
med minst 13 000 på-/avstängningar). Det är 
skönt att inte behöva oroa sig för underhåll 
eller byte av lampa, och samtidigt ha perfekt 
belysning i hemmet.

Ett brett sortiment
Ledino Outdoor erbjuder många produkter 
för att täcka dina belysningsbehov, från vägg- 
och piedestal- och markspotlights till infällda 
spotlights.

Prestanda vid låg temperatur

HighPower LED-lampor ger bra prestanda vid 
låg temperatur, vilket betyder att de tänder 
direkt utan att flimra, så att du alltid får bästa 
möjliga ljuskvalitet.

HighPower LED

Ledino Outdoor har den senaste toppmoderna 
LED-teknologin. Du får hög ljusstyrka, hög 
kvalitet och lång livslängd.

Designad för utomhusbruk

IP44-klassningen innebär att de är gjorda för 
utomhusbruk, så du kan vara säker på att 
Ledino Outdoor lyser upp din uteplats oavsett 
väderlek. De bygger även på den ledande 

Philips Power LED-teknologin, som är enkel att 
underhålla och är otroligt hållbar.

Modern utebelysning
Ledino Outdoors eleganta och moderna stil är 
imponerande, vågad, minimalistisk och ett 
perfekt sätt att belysa trädgårdar, gångstigar 
och andra områden utomhus.

Dubbelriktade ljusstrålar
Den här belysningen ger dekorativa ljuseffekter 
med smala, dubbelriktade väldefinierade 
ljusstrålar.

Spar upp till 80 % energi

Den LED-teknologi som används i Philips 
armaturer är mycket energieffektiv (en 7,5 W 
modul producerar 350 Lumen). Därmed 
sparar varje armatur energi, vilket gör att 
konsumenterna sänker sina elkostnader och 
bidrar till att bevara miljön. Om du letar efter 
hembelysning som är energieffektiv och ger 
fantastiskt ljus, i en rad moderna former, ska 
du hålla utkik efter Philips LED-produkter.
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Design och finish
• Material: rostfritt stål
• Färg: inox

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Riktat ljus

Produktens mått och vikt
• Höjd: 18 cm
• Längd: 28,3 cm
• Bredd: 4,8 cm
• Nettovikt: 2,209 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: 230 V, 50 Hz
• Antal lampor: 6
• Wattstyrka på medföljande lampa: 2,5 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 2,5 W

• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 
skydd mot vattenstänk

• Skyddsklass: I - jordad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 31,7 cm
• Längd: 20,3 cm
• Bredd: 7,0 cm
• Vikt: 2,580 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Utseende
• Typ: Vägglampa
•
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