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Nauti kauniista, valoisasta
puutarhasta
Mustan Philips myGarden Robin LED -jalustavalaisimen klassinen
muotoilu ja nykyaikaiset yksityiskohdat antavat pihalle elegantin ja
modernin säväyksen. Laadukkaiden Philipsin LED-lamppujen lämmin
valkoinen valo valaisee tehokkaasti pimeät illat.
Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut
• Energiaa säästävä
• Korkealaatuinen LED-valo
• Käyttöikä jopa 15 vuotta
• Lämmin valkoinen valo
• Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun
Suunniteltu puutarhaan
• IP44 – säänkestävä
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Kohokohdat
Energiaa säästävä

Pitkä käyttöikä

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Tämä Philips-energiansäästölamppu
säästää energiaa verrattuna perinteisiin
valonlähteisiin ja pienentää
sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla
ympäristöä.

Todella luotettava valonlähde. Tähän
Philipsin LED-valaisimeen integroidut
LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000
tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta
käytetään kolme tuntia päivässä ja se
sytytetään sekä sammutetaan noin
13 000 kertaa). Voit keskittyä
nauttimaan kotisi tunnelmallisesta
valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Lampulle tavallisesti myönnetyn 2
vuoden takuun lisäksi Philips myöntää
LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja
ohjain) 5 vuoden takuun.

Korkealaatuinen LED-valo

IP44 – säänkestävä

Lämmin valkoinen valo

Tähän Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen
Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka
määritellään Kelvin-yksikköinä (K).
Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo,
tuottavat lämmintä, kodikasta valoa,
kun taas lamput, joilla on korkeampi
Kelvin-arvo, tuottavat viileää,
virkistävää valoa. Tämän Philipslampun lämmin valkoinen valo luo
kotoisan tunnelman.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: musta
• Materiaali: alumiini, Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
• Säänkestävä: Kyllä
• Integroitu LED: Kyllä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
olosuhteissa ja sen
kosteudenkestävyys on testattu
vaativissa olosuhteissa. IP-taso
ilmaistaan kahdella luvulla, joista
ensimmäinen osoittaa suojauksen
pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän
ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön.
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Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille
• Tyyli: Perinteikäs
• Tyyppi: Pylväsvalaisin
• EyeComfort: ei
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: Built in
LED
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 33,5 cm
• Pituus: 17,4 cm
• Nettopaino: 0,650 kg
• Leveys: 17,4 cm
Huolto
• Takuu: 5 vuotta
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 42 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
430 lm
• Hehkulampputekniikka: LED, 230 V
• Valon väri: lämmin valkoinen
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: Kiinteä LED
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho:
4.5 W
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 1 mm, suojaus
roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
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Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696122471
• Nettopaino: 0,650 kg
• Bruttopaino: 0,857 kg
• Korkeus: 358,000 mm
• Pituus: 183,000 mm
• Leveys: 183,000 mm
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696122471
• Materiaalitunnus (12NC):
915004566101
• EAN/UPC – laatikko: 8718696215029
• Korkeus: 35,8 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,857 kg
• Paino: 0,857 kg
• Nettopaino: 0,650 kg
• SAP-korkeus (kpl): 358,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 183,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 183,000 mm
• Leveys: 18,3 cm
• Pituus: 18,3 cm
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