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Det är din trädgård 

med rätt ljus
Njut av långa kvällar utomhus med den bärbara lyktan

Designad för din trädgård
• Kronljusläge
• IP44 – väderbeständig
• Effektfullt ljus

Hållbara belysningslösningar
• Ljusstyrkan justeras via dimmer

Särskilda egenskaper
• Ljuset varar i genomsnitt i fyra timmar
• USB-laddningsbar



 Dimbar

Med en dimmer (medföljer inte) kan du justera 
ljusintensiteten i den här Philips-lampan för att 
framhäva detaljer eller skapa rätt stämning för olika 
tillfällen, från mysiga middagar på tu man hand till 
umgänge med släkt och vänner.

IP44 – väderbeständig

Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för 
fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för 
garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i 
två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot 
damm och en andra till vattentålighet. Arbour har IP-
klass 44, vilket innebär att den tål vattenstänk och är 
det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt 
utomhusbruk.

Kronljusläge
I kronljusläget vibrerar ljusflödet för att återge 
effekten av levande ljus. Det gör den till en perfekt 
belysning för en mysig diskussion.

Effektfullt ljus
Philips Creek ger ett kraftfullt varmvitt ljus som lyser 
upp din trädgård eller terrass.

USB-laddningsbar
För extra bekvämlighet levereras den här bärbara 
Philips-lyktan med inbyggda USB-portar för laddning.

Ljuset varar i genomsnitt i fyra timmar
Ljuset i Philips bärbara lykta har en genomsnittlig 
varaktighet på fyra timmar beroende på vald 
ljusintensitet. Vid lägsta intensitet varar ljuset i upp 
till två dagar.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: svart

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Produkt med dimmer och strömbrytare
• Produkt med strömbrytare
• Integrerad LED-belysning
• Passar perfekt för att skapa stämning
• USB-laddning
• Bärbar
• Helt väderbeständig
• Tåligt material av hög kvalitet

Produktens mått och vikt
• Höjd: 23,3 cm
• Längd: 15 cm
• Bredd: 15 cm
• Nettovikt: 0,580 kg
• Kabellängd: 1,0 m

Tekniska specifikationer
• Nätström: 5 V

• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 3 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 350 lm
• Dimbar armatur
• LED
• Livslängd, upp till: 30 000 timmar
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 24,3 cm
• Längd: 15,5 cm
• Bredd: 15,5 cm
• Vikt: 0,770 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Contemporary
• Typ: Bordslampa
•
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