PHILIPS
myGarden
Vegglampe
Hedge
brun

15401/86/PN

Gled deg over en vakker
hage
Det autentiske inntrykket du får av denne rustikke, brune Philips
myGarden-vegglampen gjør utendørsområdet om til et magisk sted. Den
gir varmt hvitt, energibesparende lys slik at du kan nyte den spesielle
atmosfæren under et koselig familiemåltid.
Utform hagen din med lys
• Dekorativ utendørsbelysning
• Velg for gammeldags stil
• Velg for utendørs vegglamper
• Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff
Få utendørsbelysning på en enkel måte
• Værbestandig
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Høydepunkter
Dekorativ utendørsbelysning
Utendørsbelysning kan forbedre
hagens utseende eller
utendørsområdet ved å belyse
elementer, lyse opp stier på en fin
måte eller skape en perfekt stemning
for minneverdige kvelder med venner
og familie. Derfor har Philips skapt
myGarden, en serie med vakker og
dekorativ utendørsbelysning som med
stil og funksjonalitet hjelper deg med å
gjøre mest mulig ut av
utendørsområdet.

Velg for utendørs vegglamper
Få mest mulig ut av utendørsområdet
med denne vegglampen som er perfekt
å montere nær inngangsdøren eller på
terrasseveggene.
Materiale i høy kvalitet
Denne Philips-lampen er laget spesielt
for utendørsområder. Den er robust og
konstruert for å vare, slik at den lyser
opp hagen kveld etter kveld. Den er
laget av formstøpt aluminium av høy
kvalitet og overlegne syntetiske
materialer.

Velg for gammeldags stil
Denne lampen er designet i Europa og
har en unik design for å hjelpe deg med
å skape en gammeldags stil ute.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: brun
• Materiale: aluminium, syntetisk
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Helt vanntett: Ja
Diverse
• Spesielt designet for: Hage og
terrasse
• Stil: Heritage
• Type: Vegglampe
• EyeComfort: Nei
Mål og vekt på produktet
• Høyde: 36 cm
• Lengde: 18 cm
• Nettovekt: 1,783 kg
• Bredde: 23 cm
Service
• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: Nei
• Energiklassen til inkludert lyskilde:
lyskilde følger ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med
lyskilde(r) i klasse: A++ til E
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: • Erstatningslyskilde med maks. effekt i
watt: 60 W
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot
partikler større enn 1 mm, beskyttelse
mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: I – jordet

Værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er
spesielt utformet for fuktige
utendørsmiljøer og har gjennomgått
omfattende testing for å sikre at den er
vanntett. IP-nivået angis av to tall – det
første henviser til beskyttelsesnivået
mot støv, og det andre henviser til
beskyttelse mot vann. Denne lampen
er utformet med IP44, noe som betyr at
den er beskyttet mot vannsprut. Dette
produktet er ideelt for utendørs
almennbelysning.

15401/86/PN
Mål og vekt på innpakning
• SAP EAN/UPC – enhet:
8718696169902
• EAN/UPC – boks: 8718696237830
• Høyde: 40,5 cm
• SAP-bruttovekt EAN (del): 2,015 kg
• Vekt: 2,015 kg
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• Nettovekt (del): 1,783 kg
• SAP-høyde (del): 405,000 mm
• SAP-lengde (del): 209,000 mm
• SAP-bredde (del): 255,000 mm
• Bredde: 20,9 cm
• Lengde: 25,5 cm
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