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n här minimalistiska grå utomhusmarklampan med raka linjer och rejäl utformning har 
 modern finish. En ny syn på arkitektonisk stil och hög kvalitet. Skapa en trädgård eller 
rass som utstrålar förstklassig design och bjuder in till härliga utestunder.

Hållbara belysningslösningar
• Upp till 80 % energibesparing
• Tillverkad i tåliga och tillförlitliga material av hög kvalitet
• Lampa med extra lång livslängd

Inför design i trädgården
• Känsla för detaljer – tillverkade i förstklassiga och eleganta material
• En mängd möjliga användningsområden
• Eleganta, moderna modeller för trädgården

Sammanför stämning och bekvämlighet
• Ett välkomnande varmt vitt sken

Specialegenskaper
• Enkel installation
• IP 44 – utformad för utomhusbruk



 Enkel installation

Ibland kan det vara svårt att installera armatur, 
men med Ecomoods Outdoor har vi varit noga 
med att göra det så enkelt som möjligt. En 
torxnyckel som ska användas vid installation 
medföljer den här produkten.

Energieffektiv

Philips Ecomoods Outdoor är en serie 
belysningsprodukter för utomhusbruk i 
modern design och med den senaste 
energieffektiva teknologin, som kommer till ett 
överkomligt pris. Med dem sparar du upp till 
80 % energi jämfört med traditionella 
ljuskällor. Resultatet är produkter som är lika 
bra för miljön som för din ekonomi – år efter 
år.

Känsla för detaljer

Varje del är tillverkad av högkvalitativa 
komponenter och i riktigt tåliga material som 
formgjuten aluminium och rostfritt stål.

Högkvalitativa material

Hållbar konstruktion. Varje produkt i Philips 
Ecomoods Outdoor-serien är tillverkad i 
högkvalitativa material och delar som tål väder 
och vind.

Designad för utomhusbruk

IP44-klassificeringen innebär att de är gjorda 
för utomhusbruk, så du kan vara säker på att 
Ecomoods Outdoor-lamporna lyser upp din 
uteplats oavsett väderlek.

Många användningsområden
De passar perfekt för trädgården, terrassen, 
gångstigen eller balkongen. Vägg-, mark-, 
piedestal- och takbelysningen från Philips 
Ecomoods Outdoor skapar en mysig och 
avslappnande atmosfär när solen gått ner, och 
gör att du ser bra även när det blivit mörkt.

Eleganta, moderna modeller
Philips Ecomoods-modellerna är moderna och 
snygga men diskreta. Det gör att de är lika 
snygga i dagsljus som i skymningen utan att ta 
över på trädgården eller terrassen. Det finns 
en hel serie lampor att välja på och därför 
hittar du säkert en som passar din smak och 
ditt utomhusutrymme.

Lampa med extra lång livslängd

Philips-lampa med extra lång livslängd på upp 
till 20 000 timmar medföljer.

Ett välkomnande varmvitt ljus

Philips Ecomoods Outdoor är 
utomhusbelysning med ett vackert, varmt och 
välkomnande ljus. Ljuset har en färgtemperatur 
på 2700 Kelvin. Det betyder att du får 
ordentligt med ljus och god sikt så att du kan 
använda uterummet som du vill även när det 
blivit mörkt, och känna dig trygg i förvissning 
om att det är säkert hela natten igenom.
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Design och finish
• Material: aluminium
• Färg: grå

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• FX031
• Lågenergilampa medföljer

Produktens mått och vikt
• Höjd: 78 cm
• Längd: 9,0 cm
• Bredd: 7,0 cm
• Nettovikt: 2,560 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50 Hz
• Lampteknologi: självlysande, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: 2G7
• Wattstyrka på medföljande lampa: 11 W

• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 11 W
• Färg på ljus: 2 700 K varmvit
• Lampans livslängd, upp till: 13 000 timmar
• 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: 81,1 cm
• Längd: 12,4 cm
• Bredd: 10,1 cm
• Vikt: 2,940 kg

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