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Създайте страхотни
моменти на открито
Придайте ретро вид навън с черния вариант на фенера за стена Philips
myGarden. Ретро дизайнът е стилен начин да се насладите на моментите
на открито. Висококачественият материал и черният завършек се вписват
идеално в личния ви стил.
Създадени за използване на открито
• Висококачествени материали
Специални характеристики
• Защита от атмосферни въздействия
Наслаждавайте се на живота си на открито
• Създайте стилна и приветлива атмосфера
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Акценти
Висококачествени материали
Осветлението за открити пространства
Philips е направено от висококачествен
материал и има първокласен завършек.
Това го прави солиден и дълготраен
продукт, който е устойчив на корозия и
петна при всякакви метеорологични
условия

Създайте стилна атмосфера
Тази външна лампа за стена е
проектирана според най-актуалните
вкусове, тенденции и стил на живот, за
да се вписва безпроблемно навън и да
определя локалната среда, която
винаги сте искали.

Защита от атмосферни въздействия

Тази външна лампа Philips е специално
проектирана за използване на открито,
във влажна среда, и е преминала
щателни изпитвания, гарантиращи
нейната водоустойчивост. IP кодът
съдържа две цифри: първата показва
степента на защита от прах, а втората
– от вода. Тази лампа е конструирана с
IP44: защитена от пръски вода, което я
прави универсална и идеална за
използване на открито.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: черно
• Материал: алуминий, синтетика
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Изцяло водоустойчиви: Да
Градинска площ
• Градинска площ: Задния двор,
Предния двор

Разни
• Специално предназначено за:
Градина и двор
• Стил: Традиционни
• Тип: Стенно осветление
• EyeComfort: Не
Размери и тегло на продукта
• Височина: 23,7 cm
• Дължина: 30 cm
• Нето тегло: 0,850 kg
• Ширина: 36,6 cm
Сервиз
• Гаранция: 2 години
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Технически данни
• Мрежово захранване: Обхват 220 V –
240 V, 50 Hz
• Димируемо осветително тяло: Да
• LED лампи: Не
• Вграден LED: Не
• Включен източник на светлина с
енергиен клас: без включена лампа
към осветителното тяло
• Осветителното тяло е съвместимо с
лампи от клас: A++ до E
• Брой лампи: 1
• Монтаж/фасонка: E27
• Включена мощност на лампата: • Максимална мощност на лампата за
смяна: 60 W
• IP код: IP44, защита от предмети над 1
мм, защита от пръски вода

Дата на издаване:
2019-09-08
Версия: 0.431

• Клас на защита: I – заземено
Размери и тегло на опаковката
• SAP EAN/UPC - Част: 8718696156759
• EAN/UPC - Калъф: 8718696225431
• Височина: 37,8 cm
• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
1,250 kg
• Тегло: 1,250 kg
• Нето тегло (на бройка): 0,850 kg
• SAP височина (на бройка): 378,000
mm
• SAP дължина (за бройка): 253,000
mm
• SAP Ширина (за бройка): 253,000 mm
• Ширина: 25,3 cm
• Дължина: 25,3 cm

© 2019 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя
каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или
изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да
носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията,
представена в този документ, не представлява търговско предложение и
не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от
Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са
регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

