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Eve geldiğinizde ışıklar hep
yansın
Bu beyaz Philips myGarden duvar lambasıyla evinizin girişinde dikkatleri
üzerine çekecek etkileyici bir yer oluşturun. Yüksek kaliteli alüminyumdan
üretilen bu lamba, hareket sensörü sayesinde sizi bir ışık havuzuyla
karşılayarak evinize güven içinde yürümenizi sağlar.
Evinize dönerken ışıklar sizi karşılasın
• Yumuşak ve güven veren ışık
• Kurulumu kolay sensör
Bahçenizi ışıkla tasarlayın
• Dekoratif dış mekan aydınlatması
• Klasik tarz için tercihiniz
• Dış mekan duvar lambaları için tercihiniz
• Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
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Bahçenizi yüksek kaliteli aydınlatma ile ışıklandırın
• Enerji tasarrufu
• Güçlü ışık
Dış mekanınızı kolay yoldan aydınlatın
• Hava koşullarına dayanıklı
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Özellikler
Yumuşak ve güven veren ışık
Hareket sensörü eve geldiğinizde
otomatik olarak açılır ve biri geldiğinde
size haber verir.

Klasik tarz için tercihiniz
Avrupa'da tasarlanan bu lamba, klasik
dış mekan görünümünü elde etmenize
yardımcı olacak benzersiz bir tasarım
imzasına sahiptir.

Güçlü ışık
Bu dış mekan lambası güçlü, sıcak
beyaz ışık verir. Bahçenizi veya
terasınızı ışıklandıran parlak bir ışık
havuzu yaratır.

Dış mekan duvar lambaları için
tercihiniz
Ön kapınıza yakın yerler veya teras
duvarları için ideal olan bu duvar
lambasıyla dış alanınızdan en iyi
biçimde faydalanın.

Hava koşullarına dayanıklı

Kurulumu kolay sensör

Kolay kurulum prosedürü, otomatik
sensörün lambaları ne zaman ve ne
kadar süreyle yakacağını seçmeyi
kolaylaştırır.
Dekoratif dış mekan aydınlatması
Dış mekan aydınlatması yeri geldiğinde
bahçenizin veya dış mekanınızın
görünümünü iyileştirebilir, göz alıcı
özellikleri ön plana çıkarabilir, yolları şık
bir şekilde aydınlatabilir veya aileniz ve
arkadaşlarınızla geçirdiğiniz unutulmaz
akşamlar için mükemmel ambiyansı
yaratabilir. Philips myGarden'ı bu
yüzden yarattı. Hoş, dekoratif dış
mekan aydınlatmalarının yer aldığı bu
seri, dış alanınızdan kendi tarzınıza
göre en iyi şekilde yararlanmanıza
yardımcı olacak zarafet ve işlevselliği
sunuyor.

Yüksek kaliteli malzeme
Bu Philips lambası özel olarak dış
mekan alanları için üretilmiştir.
Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu
lamba bahçenizi her gece aydınlatır.
Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp
alüminyum ve üstün sentetik
malzemeler kullanılmıştır.
Enerji tasarrufu

Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla
daha az enerji tüketen bu Philips
lambayla hem elektrik faturalarınızı
düşürebilir hem de çevre koruması
konusunda üzerinize düşeni
yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: beyaz
• Malzeme: alüminyum, sentetikler
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Tamamen su geçirmez: Evet
• Hareket sensörü: Evet

Bahçe alanı
• Bahçe alanı: Ön bahçe

Bu Philips dış mekan lambası özel
olarak nemli dış mekan ortamları için
tasarlanmış ve su geçirmezliğini
kanıtlamak için zorlu testlerden
geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla
gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam
suya karşı koruma seviyesini gösterir.
Bu lamba IP44 seviyesinde
tasarlanmıştır: Su sıçramalarına
dayanıklı olan bu ürün, genel dış
mekan kullanımı için ideal tercihtir.
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Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Klasik
• Tip: Duvar apliği
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 28,5 cm
• Uzunluk: 17,5 cm
• Net ağırlık: 0,717 kg
• Genişlik: 20 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718291443612
• EAN/UPC - Muhafaza: 8718291510574
• Yükseklik: 25,9 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 0,940
kg
• Ağırlık: 0,940 kg
• Net Ağırlık (Parça): 0,716 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 259,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 183,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 218,000 mm
• Genişlik: 18,3 cm
• Uzunluk: 21,8 cm

Teknik spesifikasyonlar
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 1
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 60 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP44, 1 mm'den
büyük nesnelere karşı koruma,
sıçrayan suya karşı koruma
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış

Yayın tarihi: 2019-09-03
Sürüm: 0.420

© 2019 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan
bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya
garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden
yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify
tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı
gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını
teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V.
şirketine ait tescilli ticari markalardır.
www.lighting.philips.com

