Philips Ecomoods
Aplique

Foliage
antracite

16937/93/16

Saving in style
Encha o seu jardim de momentos acolhedores para conversas. A aparência deste aplique preto
convida-o a sair para o exterior. Este foi concebido com materiais de qualidade e luz
economizadora de energia. Este transmite-lhe de imediato uma sensação de conforto ao ar livre.
Soluções de iluminação sustentáveis
• Poupança de energia de até 80%
• Fabricada com materiais de elevada qualidade resistentes e fiáveis
• Duração ultra longa da lâmpada
Leve o design para o seu jardim
• Atenção aos pormenores, fabricada com materiais elegantes e de alta qualidade
• Uma gama completa de aplicações disponíveis
• Designs contemporâneos elegantes para o seu jardim
Una ambiente e comodidade
• Brilho branco suave acolhedor
Características especiais
• IP 44, concebida para utilização no exterior
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Destaques
Energeticamente eficiente

A Ecomoods Outdoor da Philips é uma gama
de produtos de iluminação de exterior para
jardim a um preço acessível, que combina
design contemporâneo com a mais recente
tecnologia ao nível da eficiência energética.
Esta poupa até 80% de energia em comparação
com fontes de iluminação tradicionais. Além de
ser benéfica para o planeta, economizará em
custos, ano após ano.

Material de elevada qualidade

Fabricada para durar. Cada peça na colecção
de iluminação Ecomoods Outdoor da Philips
utiliza materiais de elevada qualidade e
componentes que resistem às condições no
exterior.

descontraída depois do pôr-do-sol, além de
transmitir a tranquilidade de conseguir ver
com segurança depois de escurecer.
Designs contemporâneos elegantes
Os designs contemporâneos da gama
Ecomoods da Philips são modernos, mas
discretos e atractivos durante o dia ou a noite,
sem dominar o seu jardim ou terraço. Existe
uma gama completa de candeeiros para
escolher, por isso, com certeza, existirá um
que se adapta ao seu espaço exterior e ao seu
gosto.
Duração ultra longa da lâmpada

Concebida para utilização no exterior

Atenção aos pormenores

Lâmpada Philips com duração ultra longa
incluída, até 20 000 horas.

Cada peça é construída com componentes de
alta qualidade e materiais resistentes ao
desgaste, como alumínio fundido e aço
inoxidável.

Protecção IP44 significa que a gama foi
concebida para a utilização exterior, por isso,
pode ter a certeza que os candeeiros
Ecomoods Outdoor irão iluminar o seu jardim
quer chova, caia neve ou esteja sol.
Várias aplicações
Iluminação de exterior ideal para um jardim,
um terraço, uma passagem ou uma varanda os apliques, candeeiros de pé alto, candeeiros
de pedestal e plafons da Ecomoods Outdoor
da Philips criam uma atmosfera acolhedora e

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem
reduzir os custos, o consumo energético
e as emissões de CO2. Como? Estes
proporcionam uma melhoria ambiental
significativa numa ou em várias das
vertentes ecológicas da Philips - eficiência
energética, embalagem, substâncias
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e
fiabilidade da vida útil.
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Especificações
Design e acabamento

• Material: sintético, alumínio
• Cor: antracite

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Resistência às intempéries

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 25,3 cm
Comprimento: 16,9 cm
Largura: 15 cm
Peso líquido: 0,770 kg

• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: A
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe:
A+ a E
• Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
• Classe de protecção: II - isolamento duplo
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
95 W
• Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 1320 lm

Assistência

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: fluorescente, 230 V
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 20 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 20 W
• Cor da luz: branca quente
• Duração da lâmpada até: 10 000 hrs
• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED: Não

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 27,7 cm
Comprimento: 18,2 cm
Largura: 15,4 cm
Peso: 1,100 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
•
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