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Light up your outdoor life

modern utebelysning
Kontrollera precis som du vill med den här grå Philips Ledino-vägglampan som är 
tillverkad av förstklassigt aluminium. Vrid helt enkelt den roterande skivan så att du får 
ljuset där du behöver det. Du kan dimra ljuset och skapa en fantastisk stämning.

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

Avancerad belysning för utomhusbruk
• Justerbar ljusintensitet med dimmer
• HighPower LED

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

Specialegenskaper
• Rikta ljuset dit du helst vill ha det, uppåt eller nedåt och åt sidorna
• Riktat ljus för belysning av gångar och terrasser
• IP 44 – utformad för utomhusbruk



 Dimbar

Justera ljusintensiteten för Philips LED-
belysning med en dimmer (medföljer inte). Det 
gör den här lampan perfekt när du vill skapa 
rätt stämning för alla tillfällen, både mysiga 
middagar på tu man hand och umgänge med 
nära och kära i vardagsrummet. Philips har 
testat flera väggdimrar som visat sig vara 
kompatibla med vår LED-belysning. En lista 
över kompatibla dimrar finns i avsnittet för 
nedladdningar och support.

Rikta ljuset

Rikta ljuset dit du behöver det mest genom att 
vända den svängbara monterade skivan uppåt, 
nedåt eller åt den ena eller andra sidan. En 
mycket praktisk och lekfull utomhusbelysning.

Riktat ljus

Med sitt kraftfulla ljus och en spridningsvinkel 
på 40° är den här utebelysningen perfekt för att 
lysa upp gångstigar, dörröppningar osv.

Eleganta material

I utomhusbelysningen 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). Med 
Philips LED-lampor behöver du inte oroa dig 

för underhåll eller byte av lampa, och samtidigt 
ha perfekt belysning i hemmet.

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

HighPower LED

I Philips utomhusbelysning Ledino Outdoor 
används 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 
Philips utomhusbelysning Ledino Outdoor 
lyser upp din uteplats oavsett väderlek. De 
bygger även på den ledande Philips Power LED-
teknologi, som är enkel att underhålla och är 
otroligt hållbar.

Modern utebelysning
Philips Ledino Outdoors eleganta och 
moderna stil är imponerande, vågad, 
minimalistisk och ett perfekt sätt att belysa 
trädgårdar, gångstigar och andra områden 
utomhus.
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Design och finish
• Material: aluminium
• Färg: grå

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Väderbeständig
• Riktat ljus

Produktens mått och vikt
• Höjd: 40 cm
• Längd: 16 cm
• Bredd: 4,2 cm
• Nettovikt: 2,010 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, Extra låg volt av säkerhetsskäl
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 6,5 W
• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 20 000 timmar
• spridningsvinkel: 35°
• Totalt ljusflöde för armatur: 270 lm

• Dimbar armatur
• LED
• Inbyggd LED
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: I - jordad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om: 

52 W

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 42,4 cm
• Längd: 19,1 cm
• Bredd: 6,9 cm
• Vikt: 2,294 kg

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