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Przeżyj wyjątkowe chwile
w swoim ogrodzie
Dzięki tej czarnej latarni ściennej Philips myGarden możesz wprowadzić
estetykę vintage do ogrodu. Wzornictwo w stylu retro to wyrafinowany
sposób na uprzyjemnienie chwil spędzanych na zewnątrz. Wysokiej
jakości materiały i czarne wykończenie doskonale dopasują się do
Twojego indywidualnego stylu.
Zaprojektowane do użytku zewnętrznego
• Tworzywo wysokiej jakości
Wyjątkowość oprawy
• Wodoodporność
Ciesz się otoczeniem swojego domu
• Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju
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Zalety
Tworzywo wysokiej jakości
Ta lampa zewnętrzna została
wykonana z materiałów wysokiej
jakości i doskonale wykończona. Dzięki
temu jest produktem solidnym
i trwałym, odpornym na korozję
i zabarwienia niezależnie od warunków
pogodowych

Tworzenie wytwornego nastroju
Ten kinkiet zewnętrzny został
zaprojektowany w oparciu
o najnowsze trendy i zgodnie
z obowiązującym stylem. Dzięki temu
doskonale współgra z otoczeniem
i pozwala stworzyć wymarzony nastrój.

Wodoodporność

Ta lampa Philips została
zaprojektowana pod kątem wilgotnych
miejsc i przeszła rygorystyczne testy,
które potwierdziły jej odporność na
wodę. Poziom IP określają dwie liczby:
pierwsza to poziom ochrony przeciw
kurzowi, a druga przeciw wodzie.
Poziom IP44 oznacza, że jest odporna
na zachlapania. To czyni z niej idealną
lampę do zastosowań zewnętrznych.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: czarny
• Materiał: aluminium, syntetyk
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak
Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórko

Różne
• Zaprojektowano z myślą o: Ogród i
patio
• Styl: Tradycyjny
• Typ: Kinkiet
• EyeComfort: Nie
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 23,7 cm
• Długość: 30 cm
• Waga netto: 0,850 kg
• Szerokość: 36,6 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata
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Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Nie
• Klasa energetyczna dołączonego
źródła światła: żarówka do nabycia
osobno
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A++ do E
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Źródło światła w zestawie: • Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 60 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
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• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696156759
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696225431
• Wysokość: 37,8 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,250
kg
• Waga: 1,250 kg
• Waga netto (sztuka): 0,850 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 378,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 253,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 253,000 mm
• Szerokość: 25,3 cm
• Długość: 25,3 cm
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