PHILIPS
myGarden
Stenska svetilka
Hammock
črna
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Uživajte v trenutkih na
prostem
S to stensko laterno Philips myGarden v črni izdaji vnesite starinski videz v
zunanje prostore. Retro zasnova je eleganten način za uživanje v
trenutkih na prostem. Visokokakovostni materiali in črna prevleka se
popolnoma ujemata z vašim osebnim slogom.
Zasnovano za uporabo na prostem
• Visokokakovostni materiali
Posebne značilnosti
• Odporno na vremenske pogoje
Uživajte v življenju na prostem
• Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje
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Značilnosti
Visokokakovostni materiali
Philipsova zunanja svetilka je izdelana
iz obstojnih, kakovostnih materialov
čudovitega videza. To je kakovosten
izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je
odporen na korozijo in razbarvanje v
vseh vremenskih pogojih.

Ustvarite elegantno vzdušje
Ta zunanja stenska svetilka je
zasnovana po najnovejših trendih in
smernicah, zato idealno dopolnjuje
zunanji prostor in ustvarja vzdušje,
kakršnega ste si vedno želeli.

Odporno na vremenske pogoje

Ta Philipsova zunanja svetilka je
posebej izdelana za vlažna okolja in je
prestala številne preizkuse za
vodoodporno delovanje. Raven IP
opisujeta dve številki: prva se nanaša
na raven zaščite pred prahom, druga
pa na raven zaščite pred vodo. Ta
svetilka ima raven IP44: zaščitena je
pred pršenjem vode, zato je najboljša
izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: črna
• Material: aluminij, sintetika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Odporno na vse vremenske pogoje:
Da
Vrt
• Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred
hišo
Razno
• Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
• Slog: Heritage
• Tip: Stenska svetilka
• EyeComfort: Ne

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 23,7 cm
• Dolžina: 30 cm
• Neto teža: 0,850 kg
• Širina: 36,6 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
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Tehnične specifikacije
• Omrežno napajanje: Razpon 220–
240 V, 50 Hz
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Ne
• Vgrajen LED: Ne
• Priložen svetlobni vir energijskega
razreda: sijalka ni priložena
• Nosilec je združljiv s sijalkami razreda:
A++ do E
• Število sijalk: 1
• Pritrditev/vznožek: E27
• Moč priložene sijalke: • Največja moč nadomestne sijalke: 60
W
• Koda IP: IP44, zaščita pred predmeti,
večjimi od 1 mm, zaščita pred
škropljenjem vode

Datum izdaje: 2019-06-13
Različica: 0.404

• Zaščitni razred: I – ozemljeno
Dimenzije in teža embalaže
• SAP EAN/UPC – kos: 8718696156759
• EAN/UPC – ohišje: 8718696225431
• Višina: 37,8 cm
• Bruto teža SAP EAN (kos): 1,250 kg
• Teža: 1,250 kg
• Neto teža (kos): 0,850 kg
• Višina SAP (kos): 378,000 mm
• Dolžina SAP (kos): 253,000 mm
• Širina SAP (kos): 253,000 mm
• Širina: 25,3 cm
• Dolžina: 25,3 cm
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