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Seinävalaisin

Kiskadee IR
antrasiitti

17384/93/PN
Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Tässä tyylikkäässä antrasiitinharmaassa Philips-seinävalaisimessa yhdistyvät suorat linjat ja 
vahvat sävyt. Laadukkaasta alumiinista valmistettu valaisin soveltuu erinomaisesti nykyaikaiseen 
puutarhaan. Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun joku tulee sen läheisyyteen.

Tarkoitettu ulkokäyttöön
• Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan
• Liiketunnistin mukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi

Erityisominaisuudet
• Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona
• Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma



 Laadukas materiaali
Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti 
ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta 
toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu 
korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan 
synteettisistä materiaaleista.

Säänkestävä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu 
käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen 
kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 
olosuhteissa. IP-luokitus osoittaa suojauksen 
kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella 
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen 
pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on 
IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu 
erinomaisesti ulkokäyttöön.

Liiketunnistin

Liiketunnistin toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin ja 
ilmoittaa, kun joku on tulossa.

Luo tyylikäs tunnelma
Ulkovalaisimen suunnittelussa on huomioitu 
viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti 
ulkotiloihin ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.
1738493PN

Kohokohdat
Julkaisupäivä 2018-02-01

Versio: 1.0.2

12 NC: 9150 055 53601
EAN: 87 18696 16586 7

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Philips Lighting Holding B.V.n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: alumiini, Synteettinen
• Väri: antrasiitti

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Liiketunnistin: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 24,5 cm
• Pituus: 19,7 cm
• Leveys: 14 cm
• Nettopaino: 0,585 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Kanta/kupu: E27
• Mukana toimitettavan lampun teho: pakkaus ei 

sisällä lamppua
• Vaihtolampun enimmäisteho: 42 W
• Valaisin himmennettävissä
• LED: ei

• Kiinteä LED: EI
• Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: 

ei sisällä lamppua
• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 25,9 cm
• Pituus: 20,1 cm
• Leveys: 14,6 cm
• Paino: 0,760 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
• tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Seinävalaisin
•

Tekniset tiedot
Seinävalaisin
Kiskadee IR antrasiitti
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