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Απολαύστε έναν όμορφο
κήπο με φως
Η απλίκα Philips myGarden Stream από αλουμίνιο διαθέτει το διαχρονικό
στυλ της κλασικής λάμπας υγραερίου. Ωστόσο, ο φωτισμός της είναι μοντέρνος
και παρέχει θερμό φως υψηλής ποιότητας που θα ζωντανέψει τον εξωτερικό
σας χώρο.
Βιώσιμες λύσεις φωτισμού
• Εξοικονόμηση ενέργειας
Σχεδιασμένο για τον κήπο σας
• IP44 - παντός καιρού
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Χαρακτηριστικά
Εξοικονόμηση ενέργειας

χρήματα από τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού ρεύματος και να συμβάλλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτός ο λαμπτήρας εξοικονόμησης
ενέργειας της Philips εξοικονομεί ενέργεια,
σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές
φωτός, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε

Αυτός ο λαμπτήρας εξωτερικών χώρων
της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένος για
υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία. Έχει
υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το
επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς:
ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας
από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την
προστασία από το νερό. Αυτός ο
λαμπτήρας εξωτερικών χώρων έχει
σχεδιαστεί με IP44: προστατεύεται από
πιτσιλιές νερού και είναι το πιο κοινό και
ιδανικό προϊόν για γενική χρήση σε
εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: γκρι
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο, συνθετικό
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι
Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή
Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Heritage
• Τύπος: Φωτιστικό τοίχου
• EyeComfort: Όχι

IP44 - παντός καιρού

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 27,5 cm
• Μήκος: 23,7 cm
• Καθαρό βάρος: 0,761 kg
• Πλάτος: 19,2 cm
Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Τροφοδοσία ρεύματος: Εύρος 220 V 240 V, 50-60 Hz
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A++ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Υποδοχή/κάλυκας: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: • Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 60 W
• Κωδικός IP: IP44, προστασία έναντι
αντικειμένων μεγαλύτερων από 1 mm,
προστασία από πιτσιλίσματα νερού

Ημερομηνία έκδοσης:
2019-10-06
Έκδοση: 0.431

• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• SAP EAN/UPC - Τεμάχιο:
8718291494218
• EAN/UPC - Κιβώτιο: 8718291525714
• Ύψος: 29,7 cm
• Μικτό βάρος SAP, EAN (τεμάχιο): 1,025
kg
• Βάρος: 1,025 kg
• Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,761 kg
• Βάρος SAP (τεμάχιο): 297,000 mm
• Μήκος SAP (τεμάχιο): 202,000 mm
• Πλάτος SAP (τεμάχιο): 246,000 mm
• Πλάτος: 20,2 cm
• Μήκος: 24,6 cm

© 2019 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν
παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με
την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

