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Na Philips Consumer Lighting, tomamos a dianteira 

na criação de soluções de iluminação inovadoras que 

embelezam e inspiram enquanto possibilitam a criação da 

atmosfera apropriada em casa. 

Estando no epicentro da revolução LED, nós permitimos 

que as pessoas experimentem a iluminação de uma 

forma totalmente nova e estamos a liderar a transição das 

lâmpadas para candeeiros, para soluções e aplicações. 

Todas as nossas propostas são fáceis de utilizar e inspiram 

as pessoas a criar a atmosfera certa em sua casa. A luz e a 

atmosfera certas tornam uma casa mais bonita e funcional. 

Nós chamamos-lhe simplesmente melhorar a vida com luz!

Melhorar a vida 
com luz

Nós melhoramos a vida com luz:  

• Permitindo que as pessoas vejam melhor, garantindo que as suas necessidades 

de iluminação são supridas em todas as área da casa 

• Ajudando os consumidores a poupar energia e proteger o planeta

• Disponibilizando uma vasta gama de candeeiros decorativos, permitindo que 

todos consigam expressar o seu estilo e personalidade

• Proporcionando soluções fl exíveis e reguláveis para criação de ambientes que 

permitem que os consumidores sejam criativos com a luz e elaborem efeitos, 

cores e tons de luz modernos

• Ajudando os consumidores na sua compra, explicando claramente e 

ilustrando o que a luz pode fazer
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Ledino outdoor

Ilumine a sua vida no exterior
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Finalmente há uma forma de expressar o seu estilo com iluminação 

para exteriores. Philips Ledino Outdoor é a primeira gama de 

iluminação para exteriores que complementa na perfeição o design 

interior moderno. E, acima de tudo, não prejudica o ambiente.

Estilo moderno para 
exteriores

Impressionante, arrojado e minimalista, o estilo contemporâneo 

e elegante de Ledino Outdoor é o ideal para embelezar os seus 

jardins, caminhos e espaços exteriores com luz. Mais importante é 

que a utilização de Ledino Outdoor tem custos reduzidos, graças à 

tecnologia de consumo efi ciente de energia PowerLED incorporada. 

Normalmente, consome apenas um quinto da energia de uma 

lâmpada de jardim incandescente standard – e tem um tempo de vida 

útil ultra-longo, superior a 20 anos.
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O segredo para o aspecto fabuloso de Ledino Outdoor está na 

mais recente tecnologia PowerLED, permitindo novos níveis de 

miniaturização e inovação de design. Pequeno e elegante, Ledino 

Outdoor cria os elementos de estilo certos no seu ambiente exterior. 

Introduz novas formas emocionantes e efeitos de luz que nunca viu 

antes, podendo escolher de entre uma vasta gama de artigos.

Embora compacto, Ledino Outdoor ilumina uma grande área e 

emite uma luz apelativa e sem refl exos que não ofusca. Tem um 

brilho branco acolhedor que não cansa a vista e ilumina os elementos 

exteriores correctamente, mesmo as cores mais difíceis, como a relva 

mais verde.
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Claro que a iluminação para exteriores tem em conta a segurança. 

O consumo de energia ultra-reduzido de Ledino Outdoor signifi ca 

que pode deixá-lo ligado sem se preocupar com os gastos, enquanto 

o seu tempo de vida útil ultra-longo signifi ca que nunca terá de 

pensar em substituir uma lâmpada. 

Manutenção faz também parte do passado, já que cada candeeiro 

Ledino Outdoor é sufi cientemente resistente para suportar todas 

as condições climatéricas. Além disso, não é necessária qualquer 

montagem – basta ligar, usufruir de dia e admirar a beleza da luz 

Ledino Outdoor à noite.
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POWER
HIGH

Candeeiros LED de exterior contemporâneos.

Efeito de luz poderoso para o seu jardim, com 

ligação instantânea.

Inovação LED, economiza até 80% de energia.

IP44-IP67, concebidos para utilização no 

exterior, funcionam a baixas temperaturas.

Ledino outdoor
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Controle e direccione a luz como desejar com esta família 

de candeeiros de parede e pedestal fabricados em alumínio 

cinzento de alta qualidade. Basta rodar o disco de montagem 

giratória para cima, para baixo ou para o lado para direccionar 

a luz exactamente para onde esta é necessária.

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação  

  de intensidade da luz (interruptor de regulação de   

  intensidade da luz não incluído) (16825)

 • Direccione a luz para onde desejar, para cima, para baixo ou  

  lateralmente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16825/87/16

  42   160   236

 High Power LED

 7,5W

 16826/87/16

  400   160   42

 High Power LED

 7,5W

02 Outdoor catalogue 2011 Ledino.indd   13 06/12/10   14:46



Ledino outdoor14

Um par de luzes modernas de parede e de pedestal de alta 

tecnologia com uma silhueta em alumínio de alta qualidade. O 

interior oval distinto ilumina-se com uma luz branca quente, 

perfeita para caminhos e terraços, e cria um ambiente agradável.

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação  

  de intensidade da luz (interruptor de regulação de intensidade  

  da luz não incluído) (16816)

 • Luz direccionada para a iluminação de caminhos e terraços com  

  um feixe - ângulo do feixe de luz de 40°

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16816/93/16

  235   134   68

 High Power LED

 7,5W

 16816/87/16

  235   134   68

 High Power LED

 7,5W

 16817/93/16

  600   129   60

 High Power LED

 7,5W

 16817/87/16

  600   129   60

 High Power LED

 7,5W
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Coloque estes elegantes candeeiros e apliques de parede ao 

longo de um caminho ou à volta de um espaço. Cada um tem 

uma cabeça curvada que direcciona um foco de luz descendente 

sufi cientemente brilhante para iluminar cada passo de um 

caminho, ao mesmo tempo que oferece um ambiente controlado. 

Os candeeiros combinam discretamente com o espaço 

envolvente, enquanto fazem uma afi rmação subtil de estilo.  

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin

 • Luz direccionada para a iluminação de caminhos e   

  terraços com um feixe

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16802/87/16

  790   127   164

 High Power LED

 7,5W

 16801/87/16

  395   127   164

 High Power LED

 7,5W

 16800/87/16

  241   128   178

 High Power LED

 7,5W
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 16802/93/16

  790   127   164

 High Power LED

 7,5W

 16801/93/16

  395   127   164

 High Power LED

 7,5W

 16800/93/16

  241   128   178

 High Power LED

 7,5W
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Estes candeeiros de parede distintos apresentam um 

design forte e sólido – no entanto, proporcionam uma 

silhueta de luz subtil e uma luz ambiente. Fabricados em 

alumínio de alta qualidade, cada um representa uma peça 

central cativante e distinta para qualquer espaço exterior.

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de   

  regulação de intensidade da luz (interruptor de   

  regulação de intensidade da luz não incluído)

 • Efeito de luz decorativo, com feixe de luz defi nido

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16819/93/16

  265   76   125

 High Power LED

 2 x 7,5W

 16819/31/16

  265   76   125

 High Power LED

 2 x 7,5W

 16818/93/16

  186   76   130

 High Power LED

 7,5W

 16818/31/16

  186   76   130

 High Power LED

 7,5W

02 Outdoor catalogue 2011 Ledino.indd   21 06/12/10   16:16



Ledino outdoor22 Ledinoo ooutdodoor22

Este fantástico aplique em aço inoxidável tem uma forma 

ondulante. No seu interior, uma fusão de lentes topo-de-gama 

e iluminação PowerLED emite feixes fi nos ascendentes e 

descendentes, adicionando defi nição e beleza a um edifício ou 

estrutura.

 16809/47/16

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin

 • Efeitos de luz decorativos, com feixes de luz extremamente  

  fi nos defi nidos bidireccionalmente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 16815/47/16

  185   135   58

 High Power LED

 2 x 2,5W

 16809/47/16

  180   283   48

 High Power LED

 6 x 2,5W

 16815/47/16

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de   

  regulação de intensidade da luz (interruptor de regulação  

  de intensidade da luz não incluído)

 • Efeitos de luz decorativos, com feixes de luz    

  extremamente fi nos defi nidos bidireccionalmente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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Esta luz de parede em forma de caixa emite dois feixes 

amplos de luz branca quente ascendente e descendente 

para acentuar características arquitectónicas. Um abajur 

fi no e elegante em aço inoxidável envolve a fonte de luz, 

complementando o efeito de luz com uma silhueta nobre.

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de regulação  

  de intensidade da luz (interruptor de regulação de   

  intensidade da luz não incluído)

 • Efeitos de luz decorativos, com feixes de luz defi nidos 

  bidireccionalmente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 16824/47/16 

  110   206   80

 High Power LED

 2 x 7,5W
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 16808/93/16

  82   398   85

 High Power LED

 2 x 7,5W

 16808/47/16

  82   398   85

 High Power LED

 2 x 7,5W

Este aplique distinto emite elementos de luz verticais 

poderosos ascendentes e descendentes para enfatizar a 

arquitectura de um edifício. O difusor integrado garante 

muita luz para iluminar toda a parede.

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin 

 • Efeito de luz para cima e para baixo

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16810/93/16

  148   56   165

 High Power LED

 6 x 2,5W

 16810/87/16

  148   56   165

 High Power LED

 6 x 2,5W

Outra novidade na iluminação para exteriores, esta 

família de candeeiros de parede minimalistas emite um foco 

de luz descendente a partir de quatro luzes PowerLED 

e um brilho ascendente subtil a partir de um único 

PowerLED. Uma solução única de iluminação que é tão fácil 

de utilizar como atmosférica.

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin 

 • Efeitos de luz decorativos, com feixes de luz defi nidos   

  bidireccionalmente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16806/87/16

  99   186   179

 High Power LED

 7,5W

Uma compacta luz descendente de parede em alumínio 

fundido em forma de rebentamento de onda. Um difusor 

fosco iluminado cria uma luz brilhante distinta, ao mesmo 

tempo que oferece uma ampla iluminação conta a parede.

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin 

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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 16807/87/16

  53   248   159

 High Power LED

 7,5W

 16807/31/16

  53   248   159

 High Power LED

 7,5W

Este candeeiro ilumina bem um espaço, mas não ofusca, 

graças a um difusor integrado. O design circular versátil 

adequa-se à maioria dos ambientes, e é tão pequeno e fácil 

de encaixar que pode instalá-lo praticamente em qualquer 

lado que desejar.

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin 

 • Concebida para utilização no exterior – IP44
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Estes projectores de encastrar fornecem um feixe de luz 

forte concentrado, mas são sufi cientemente pequenos 

e discretos para se adequarem à maioria dos ambientes. 

Ideais para iluminar varandas, galerias de jardim, alpendres 

ou um nicho aconchegante.

 • Luz pura uniforme – 3100 Kelvin 

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de   

  regulação de intensidade da luz (interruptor de   

  regulação de intensidade da luz não incluído)

 • Ideais para iluminar varandas – IP23

 16811/87/16

     110   85   49

 High Power LED

 2 x 7,5W

 16811/31/16

     110   85   49

 High Power LED

 2 x 7,5W
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 16813/47/16

     85   65   85

 High Power LED

 3 x 2,5W

 16812/47/16

     103   83   90

 High Power LED

 7,5W

Estes focos de chão embutidos em aço inoxidável 

inteligentes são perfeitos para iluminar passeios, caminhos 

de acesso e terraços. Fabricados com um acabamento de 

alto brilho, dão um toque distinto e de alta qualidade – e 

muita luz direccional – ao seu espaço exterior.

 • Emissão de luz branca quente potente – 2700 Kelvin

 • Intensidade de luz ajustável com interruptor de   

  regulação de intensidade da luz (interruptor de   

  regulação de intensidade da luz não incluído)

 • Foco embutido adequado para utilização em caminhos   

  para automóveis – IP67

 16814/47/16

     144     74   123   88

 High Power LED

  7,5W
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ecoMOODS outdoor

Poupar com estilo
Relacione-se com a natureza e desfrute da vida ao ar livre
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A Ecomoods é um conceito inovador de economia de energia, que 

permite que o design e a qualidade de luz não sejam comprometidos 

quando se preocupa com o ambiente. A Ecomoods Outdoor confere 

ao seu jardim ou terraço o mesmo design contemporâneo, luz branca 

natural e efi cácia energética com uma redução de até 80% da sua 

conta de electricidade.

Quer seja para uma refeição ou um convívio com amigos e família, 

brincadeiras com os miúdos ou para descontrair com um bom livro 

ou um pouco de jardinagem, um jardim e um terraço são espaços 

extra dos quais toda a família pode desfrutar. Agora pode continuar a 

desfrutar do seu espaço exterior muito depois do sol se pôr com a 

Ecomoods Outdoor.    

Relacione-se com a 
natureza e desfrute 
da vida ao ar livre
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Ilumine a sua vida ao ar livre com a Ecomoods Outdoor

A iluminação exterior permite-lhe passar mais tempo a desfrutar do 

seu jardim ou terraço e é obrigatória se quiser aproveitar ao máximo 

o seu espaço exterior. Mas é importante ter a iluminação certa: 

candeeiros que complementam o seu jardim durante o dia e criam 

uma atmosfera acolhedora durante a noite, além de fornecer muita luz 

para as tarefas que quiser executar e de tornar o seu espaço exterior 

seguro.

Foi por isso que criamos a Ecomoods Outdoor, uma gama de lâmpadas 

economizadoras de energia inteligentes e contemporâneas para o 

exterior com uma luz natural branca. Ideais para um jardim, terraço, 

passagem ou varanda, as luzes de parede, de pé e pedestal Ecomoods 

Outdoor criam uma atmosfera acolhedora e descontraída depois do 

pôr-do-sol, além de transmitir a tranquilidade de conseguir ver com 

segurança depois de escurecer. São a forma ideal para desfrutar de 

jantares e convívios ao ar livre ou simplesmente para ver as estrelas. E, 

melhor ainda, a tecnologia de longa duração de economia de energia 

manterá o dinheiro no seu bolso, no seu devido lugar, ano após ano. 
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Funcionalidade e luz e aparência fabulosas

A luz maravilhosamente acolhedora da Ecomoods Outdoor realça o melhor do seu 

jardim ou terraço e cria um ambiente agradável ideal para desfrutar do tempo com 

a sua família e amigos pela noite dentro. Estas também fornecem muita luz para uma 

boa visibilidade, para que possa utilizar o espaço exterior como desejar durante a 

noite e descontrair sabendo que está seguro. 

As soluções de iluminação economizadoras de energia para jardim são uma 

forma prática para iluminar o seu espaço exterior e poupar energia até 80%, mas, 

normalmente, não são muito bonitas. A Ecomoods Outdoor é diferente. Os seus 

designs contemporâneos são modernos, mas discretos e atractivos durante o dia 

ou a noite, sem dominar o seu jardim ou terraço. Existem uma gama completa de 

designs para escolher, por isso, com certeza existirá um que se adapta ao seu espaço 

exterior e ao seu gosto.

Construída para durar. Tão segura como uma casa

A Ecomoods Outdoor é também uma solução de iluminação exterior 

robusta para todas as estações. Cada peça é construída a partir de 

componentes de alta qualidade e materiais muito resistentes ao desgaste, 

como alumínio fundido e aço inoxidável. Protecção IP44 signifi ca que as 

peças foram concebidas para a utilização exterior, por isso, pode ter a 

certeza que a Ecomoods Outdoor irá iluminar o seu jardim quer chova, 

neve ou esteja sol. Esta utiliza a melhor tecnologia Philips, cuja instalação 

e manutenção são muito simples e de durabilidade extremamente longa. 

Esta dispõe até de um sensor de movimento que lhe dá as boas-vindas 

quando chega a casa ou que o avisa quando alguém está a entrar ou a 

sair. Estas são apenas algumas das muitas razões que tornam a Ecomoods 

Outdoor na melhor solução para poupar com estilo no exterior!

Poupa energia e dinheiro com lâmpadas Philips 

de longa duração.

Luz acolhedora para realçar o melhor do seu 

jardim.

Material resistente de alta qualidade, fabricado 

para durar.

IP44, concebida para utilização no exterior, 

funciona a baixas temperaturas.

ecoMOODS outdoor
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Um ângulo em estilo arquitectónico e qualidade. As linhas 

rectas e as formas robustas deste conjunto de luzes de 

parede, de pé e de pedestal em alumínio fundido de alta 

qualidade dão-lhe uma aparência robusta e 

semiarquitectónica de um design topo de gama. Escolha 

entre uma luz de parede de ângulo recto com um toque 

moderno, um pedestal em arco impressionante capaz de 

embelezar uma passagem ou uma área social e uma simples 

coluna de luz minimalista. 

 

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 20 000 horas

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade
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 16907/87/16

  780   90   70

 2G7

 11W

 16906/87/16

  383   500   90

 2G11

 24W

 16905/87/16

  82   462   165

 2G11

 24W

 16904/87/16

  278   81   164

 2G7

 11W
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Uma forma inteligente de economizar energia com estilo.

Estas luzes quadradas de tecto, parede e pedestal 

modernas e elegantes em alumínio fundido são um 

conceito verdadeiramente inteligente. Adaptam-se a 

qualquer ambiente e cada uma fornece muita luz de alta 

qualidade tanto para iluminação geral, como, em alguns 

casos, para iluminação indirecta decorativa.

 16913 & 16914

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 12 000 horas

 • Iluminação directa, com brilho de luz indirecto   

  decorativo

 • Adequada para instalação na parede e no tecto

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade
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 16901/87/16

  85   440   137

 2G11

 24W

 16900/87/16

  85   235   137

 G24Q1

 13W

 16913/87/16

  80   200   200

 GR10Q

 16W

 16914/87/16

  79   322   322

 G2X13

 22W

 16916/87/16

  780   120   79

 2G7

 11W

 16915/87/16

  400   120   79

 2G7

 11W
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 16915 & 16916

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 13 000 horas

 • Efeito de luz bidireccional para iluminação geral do   

  jardim

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade

 16900 & 16901

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 20 000 horas

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade
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 16901/93/16  

  85   440   137

 2G11

 24W

 16900/93/16

  85   235   137

 G24Q1

 13W

 16913/93/16

  80   200   200

 GR10Q

 16W

 16914/93/16

  79   322   322

 G2X13

 22W

 16916/93/16
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Estreito e discreto do pilar ao poste. Este conjunto 

elegante de luzes de parede e candeeiros de pé emite uma 

generosa onda de luz branca natural, graças a uma cabeça 

plana angular sobre o pilar vertical. Elas são ideais para 

iluminar jardins, passagens, alpendres ou áreas pavimentadas. 

Fabricadas em alumínio fundido, o design estreito não 

perturbará o seu espaço exterior. Até existem variantes das 

luzes de parede equipadas com um sensor de movimento, 

que é um óptimo complemento, para iluminar a entrada 

principal, o caminho de acesso ou o portão de sua casa. 

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 13 000 horas

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade

 • Sensor de movimento, em artigos seleccionados 

  para comodidade e segurança
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Luzes de parede de painel plano para iluminar em qualquer 

lado. Estas luzes de parede de painel plano em aço inoxidável e 

materiais sintéticos de alta qualidade são tão resistentes, quanto 

distintas. O painel quadrado fi no fornece muita iluminação, por 

isso, é óptimo para iluminar uma área coberta ou um pátio e 

possui ainda um aspecto chamativo graças ao design moderno 

curvado para fora. É adicionado um sensor de movimento a uma 

das variantes, ideal para qualquer parede onde necessite de luz 

instantânea, independentemente no local onde se situa.

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 12 000 horas

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade

 • Sensor de movimento, em artigos seleccionados 

  para comodidade e segurança

 16903/47/16  

  320   320   68,5

 2GX13
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  320   320   85
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Janelas de luz nas suas paredes exteriores. Estes segmentos 

compactos com um acabamento da melhor qualidade 

são perfeitos para colocar encostados a uma parede, 

ocupando pouco espaço. A janela ampla signifi ca uma grande 

quantidade de luz economizadora de energia, ideal para 

iluminação geral. Monte a luz direccionada para cima ou para 

baixo.

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 8 000 horas

 • Adequada para montagem vertical ascendente e   

  descendente

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade

 16917/31/16

  315   127   108

 E27

 20W

 16917/47/16

  315   127   108

 E27

 20W

 16917/93/16

  315   127   108
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Um design clássico – agora com a melhor luz 

economizadora de energia. Estas cúpulas de luz inteligentes 

em alumínio fundido com um acabamento em antracite 

ou em aço inoxidável são ideais para paredes e tectos. O 

design clássico em cúpula maximiza a quantidade de luz 

economizadora de energia e é perfeito para iluminação geral.

 • Longa durabilidade das lâmpadas, até 12 000 horas

 • Adequada para instalação na parede e no tecto

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Material de alta qualidade
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ecoMOODS outdoor living

Desfrute da vida ao ar livre
 Relacione-se com a natureza e desfrute da vida ao ar livre
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Quer seja para uma refeição ou um convívio com amigos e família, 

brincadeiras com os miúdos ou para descontrair com um bom livro, 

um jardim ou um terraço são espaços alternativos para desfrutar.

Agora pode continuar a desfrutar do seu espaço exterior muito 

depois do sol se pôr com os 3 produtos exclusivos Ecomoods 

Outdoor Living.

Os candeeiros Ecomoods outdoor living apresentam novas 

possibilidades para iluminar os seus espaços exteriores à noite de

forma livre e simples. Não é necessária uma instalação complicada, 

basta ligar a fi cha do candeeiro e colocá-lo onde desejar no seu 

terraço, varanda, relvado e até pendurá-lo em árvores, visto que 

os candeeiros são ligados com um cabo verde comprido (até 5 

metros).

Alguns destes candeeiros originais redefi nem os limites da criatividade, 

permitindo-lhe criar ambientes coloridos para o exterior. Com 

os fi ltros de cor amovíveis (5 incluídos, no total), dê um toque de 

frescura e vivacidade às suas noites através da cor.

Desfrute da vida 
   ao ar livre!
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Naturalmente, a extensão desta gama baseia-se nos ingredientes de 

sucesso do portfólio da gama Ecomoods outdoor, o que garante a 

efi ciência energética destes candeeiros, economizando até 80% de 

energia, e um design que resiste às condições exteriores, pois estes 

são da classe IP 44.

Com a gama Ecomoods outdoor, esteja próximo da natureza e 

desfrute da vida ao ar livre.
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Moderna e original, uma lanterna suspensa em inúmeros 

tons. Dê um toque de estilo ao seu jardim ou terraço 

com esta bela lanterna suspensa para exterior – disponível 

como candeeiro de pé e de mesa. Com cinco fi ltros de cor, 

para além de branco, é uma forma encantadora de criar 

qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de ocasião.

 • 5 fi ltros de cores incluídos

 • Cabo de 5 metros incluído

 • Interruptor para ligar/desligar no artigo

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Qualidade de luz elevada com lâmpada economizadora  

  de energia (incluída)

 16920/31/16

  2000   788   1714

 Tornado E27

 23W
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 16922/87/16

  176   338   338

 Tornado E27

 20W

 16921/31/16

  399   255   255

 Tornado E27

 23W

Encantador e distinto – um círculo de luz. Este encantador 

e distinto candeeiro em meia-lua para exterior foi 

concebido para ser colocado em qualquer lugar do seu 

jardim ou terraço. Desfrute do brilho quente quando este 

acende com uma luz branca intensa, que é brilhante e cria 

uma atmosfera.

 • Cabo de 5 metros incluído

 • Qualidade de luz elevada com lâmpada economizadora  

  de energia (incluída) 

 • 5 fi ltros de cores incluídos

 • Cabo de 5 metros incluído

 • Interruptor para ligar/desligar no artigo

 • Concebida para utilização no exterior – IP44

 • Qualidade de luz elevada com lâmpada economizadora  

  de energia (incluída)
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Ambiance Accessories
Defi na o cenário, dê vida à luz!
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A LightBall em vidro de alta qualidade é uma fantástica 

criadora de atmosferas decorativas tanto para interior 

como para exterior, que funciona com base em tecnologia 

LED. Tem uma agradável forma esférica que se adapta a 

qualquer interior e é à prova de água para poder estar 

permanentemente no exterior.   

 • Tecnologia LED – segura e fria ao toque

 • Selecção de sete cores e sequência automática de cores 

 • Botões de ligar e desligar

 • Vidro de alta qualidade – ø 30 cm 

 • Alimentada através de transformador

 • À prova de água, para uso em espaços interiores e   

  exteriores

 69128/55/PH

  315   300   300

 LED
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SolarSpot
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 69130/87/PH

  47   95   95

 LED

O SolarSpot inclui dois focos circulares sem fi os 

alimentados a energia solar. São ideais para iluminação 

decorativa, bem como para iluminação funcional em 

degraus e passagens. O SolarSpot também é a solução 

perfeita para transformar um jardim ou terraço num 

espaço mais atraente sem ter de instalar cabos. 

 • Tecnologia LED – segura e fria ao toque

 • Carrega automaticamente durante o dia e liga-se quando  

  fi ca escuro

 • Liberdade de colocação – sem fi os 

 • Até 8 horas de luz com um carregamento completo

  • À prova de água – para utilização no exterior
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Philips Innovation
Inovação Philips
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Sobre o  de alta potência da Philips 

Nas soluções de iluminação de consumo Philips, 

nós utilizamos tipos de LED de alta potência. 

Eles permitem que as soluções de iluminação 

de consumo sejam mais efi cazes, mais fi áveis 

e com uma duração maior do que nunca. A 

Philips apoia programas globais para redução 

das emissões de CO2 e fabrica produtos mais 

amigos do ambiente. Sem teor de mercúrio 

ou chumbo e com capacidade para controlo 

digital, os LED de alta potência da Philips são 

especialmente apropriados para uma ampla gama 

de necessidades de iluminação. Mais do que uma 

fonte de luz para o futuro, estes LED de alta 

potência são uma fonte de luz para as soluções 

de iluminação do presente.

Vantagens gerais dos  
de alta potência  
Durabilidade excepcionalmente longa, 

superior a qualquer fonte de luz convencional. 

 • São possíveis mais de 20 000 horas

Tecnologia amiga do ambiente. 

 • O LED poupa até 80% de energia em comparação  

  com as fontes de luz tradicionais – diminuindo o    

 custo total de propriedade

 • Não é necessário substituir lâmpadas – desempenho fi ável

 • Fonte de luz sem mercúrio

 • Sem radiação IV ou UV no feixe

Arranque imediato da lâmpada, com emissão total de luz.

Vasta gama de temperaturas de cor da luz. 

 • Luz branca quente (2700 K)

 • Luz branca neutra (3100K)

 • Luz branca fl exível (3450 a 2500K)

 • Luz colorida (RGB)

Alta liberdade de design.

 • Flexibilidade de design, luz oculta 

 • Luz direccionada para maior efi cácia do sistema

 • Iluminação robusta, resistente a vibrações e em estado   

  sólido

 • Baixa poluição luminosa, graças a um melhor controlo   

  óptico

Baixa tensão e baixa temperatura para uma confi ança e 

segurança completas.

Funcionamento a baixas temperaturas  (para utilizações no 

exterior)
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2700k

Philips Innovation 67

Um díodo emissor de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que emite luz visível

 da Philips
Luz branca funcional
e decorativa

Efeitos da luz branca 

quente com LED para casas 

(iluminação de interior)

NOVO

Uniformidade da cor da luz

Para produzir luz branca, a luz de LED azul atravessa 

fósforos amarelos. A composição do fósforo determina a 

cor da luz. Através de uma selecção de LED muito cuidada 

durante o fabrico, nós conseguimos criar uma cor de luz 

LED branca adequada em todos os nossos módulos LED 

para garantir a uniformidade de cor no nosso portfólio 

completo.

A Philips apresenta a última geração de LED de 

alta potência de luz branca quente, alcançando uma 

temperatura da cor de 2700 Kelvin. Esta inovação leva as 

nossas lâmpadas de consumo para o próximo nível. Esta 

permite que os consumidores combinem a elegância e 

a criação de ambientes com a efi cácia energética e de 

iluminação.

Luz quente Luz brilhante Luz Branca Fria

2600K 3200K 4500K 6500K
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Utilização de módulos  
nos produtos Philips 

High Power 
LED simples fi xo numa placa de circuito impresso.

O módulo de LED é uma solução única desenvolvida pela Philips que combina 3 LED numa 

estrutura sintética e de alumínio. Esta técnica permite uma óptima emissão de luz com uma cor 

100% uniforme. Os módulos LED estão disponíveis em duas variantes: foco circular para efeito de 

luz direccional ou difuso para criar um efeito de luz difusa.

Luz branca quente
Especifi cações técnicas         unitário      módulo 

Potência 2,5 Watt 7,5 Watt 

Desempenho em Lúmenes 115 Lúmen 350 Lúmen

Equivalência de potência em rel. às incandescentes 15 Watt 40 Watt

Temperatura da cor 2700 K 2700 K

Ângulo de feixe - 40° ou difuso

Intensidade da reprodução cromática 85 85

Luz branca neutra
Especifi cações técnicas         unitário      Módulo
Potência 2,5 Watt 7,5 Watt

Desempenho em Lúmenes 115 Lúmen 350 Lúmen

Equivalência de potência em rel. às incandescentes 15 Watt 40 Watt

Temperatura da cor 3100K 3100 K

Ângulo de feixe - 24° ou difuso

Intensidade da reprodução cromática 85 85

o
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Capacidade de regulação do nível de luz 

(regulação da intensidade)

A maioria das lâmpadas LED da Philips permite a 

regulação da intensidade da luz, o que signifi ca que o 

seu nível de luz pode ser ajustado com um interruptor 

de regulação da intensidade da luz. 

A indicação da regulação da intensidade de luz é sempre apresentada na 

embalagem do produto e no manual que é fornecido na caixa. 

A intensidade da luz da maioria das lâmpadas LED da Philips pode ser 

regulada através de um interruptor de regulação da intensidade da luz para 

parede para a parte descendente da fase (não incluído na caixa do produto). 

Estes interruptores de regulação da intensidade da luz são compatíveis com 

transformadores electrónicos (capacitivos) e controladores de LED. As 

indicações de carga capacitiva são apresentadas no interruptor de regulação da 

intensidade da luz através da marcação "C".

Os interruptores de regulação da intensidade da luz com compatibilidade dupla 

com carga resistiva e carga capacitiva - indicado com uma marcação "RC" 

no interruptor de regulação da intensidade da luz - também comprovaram a 

sua compatibilidade. A intensidade de luz dos produtos Philips não pode ser 

regulada com interruptores de regulação da intensidade da luz avançados.

A Philips testou vários interruptores de regulação da intensidade da luz para 

parede que demonstraram ser compatíveis com lâmpadas LED da Philips. Está 

disponível uma lista actualizada de interruptores de regulação da intensidade da 

luz compatíveis em www.philips.com. A intensidade de luz de algumas lâmpadas 

LED pode ser reduzida através de um interruptor deslizante de regulação da 

intensidade da luz, fornecido como parte do candeeiro.

Durabilidade das lâmpadas LED da Philips

A iluminação LED oferece uma durabilidade 

extremamente longa. O LED de alta potência da 

Philips tem uma vida útil de 50 000 horas ou mais. 

Em combinação com o controlador electrónico, 

a lâmpada terá uma durabilidade de 20 000 horas 

(20 anos com base numa utilização de 3 horas/dia) proporcionando um 

desempenho de luz completo.

Gestão de calor

Uma boa gestão térmica é essencial para preservar a 

qualidade e emissão de luz LED ao longo do tempo. 

A Philips preocupa-se com o design do dissipador 

de calor do produto e com a selecção correcta 

do material. Desta forma, garante o fornecimento aos consumidores de 

óptimos produtos duradouros. 

  

Controladores

A Philips introduz um novo tipo de controlador que 

permite um melhor comportamento de 

regulação da intensidade da luz nos seus produtos. 

O nível da luz pode ser reduzido até 5%. Estes 

controladores são compatíveis com interruptores de 

regulação da intensidade da luz para a parte descendente da fase (consulte o 

parágrafo Capacidade de regulação do nível de luz).

Efi ciência energética  

A tecnologia de iluminação LED utilizada nas lâmpadas 

Philips tem uma alta efi cácia energética (módulo de 

7,5 W produz 350 Lúmenes). Como resultado, cada 

lâmpada conserva energia, ajudando os consumidores 

a poupar dinheiro na conta de electricidade e 

contribuindo para preservar o ambiente. Para uma iluminação doméstica 

efi caz em termos energéticos e que proporciona uma luz óptima numa 

gama de designs contemporâneos, procure os produtos LED da Philips.
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