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Jasne oświetlenie, kiedy
wracasz do domu
Wykonany z aluminium kinkiet Philips myGarden Stream ma
ponadczasowy styl klasycznej latarni ulicznej. Rzucane przez niego
nowoczesne, ciepłe światło wysokiej jakości rozjaśnia przestrzeń wokół
domu. Ponadto czujnik ruchu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe
• Oszczędność energii
Zaprojektowany dla Twojego ogrodu
• W zestawie bezpieczny i wygodny czujnik ruchu
• Łatwa konfiguracja czujnika
• IP44 – odporność na działanie warunków atmosferycznych
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Zalety
Oszczędność energii

Łatwa konfiguracja czujnika

Niższe zużycie energii niż niż
tradycyjne źródła światła pozwala na
zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Prosta konfiguracja pozwala ustawić,
kiedy i na jak długo automatyczny
czujnik włącza lampę lub lampy.

Czujnik ruchu w zestawie

Dołączony do zestawu czujnik ruchu
automatycznie włącza światło po
wykryciu aktywności. Lampa zaświeci
się więc, gdy wrócisz wieczorem do
domu lub gdy przybędzie ktoś inny.

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

Różne
• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Tradycyjny
• Typ: Kinkiet
• EyeComfort: Nie
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 30 cm
• Długość: 19,2 cm
• Waga netto: 0,823 kg
• Szerokość: 23,7 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata

IP44 – odporność na działanie
warunków atmosferycznych

Ta lampa zewnętrzna 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 lampa ta jest
odporna na zachlapania. To czyni z niej
idealną lampę do ogólnych
zastosowań na zewnątrz.
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Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Nie
• Klasa energetyczna dołączonego
źródła światła: źródło światła do
nabycia osobno
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A++ do E
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: • Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 60 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą

Data wydania: 2019-04-02
Wersja: 0.380

• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718291494225
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718291525721
• Wysokość: 31,6 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,100
kg
• Waga: 1,100 kg
• Waga netto (sztuka): 0,823 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 316,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 201,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 245,000 mm
• Szerokość: 20,1 cm
• Długość: 24,5 cm
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