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Işıkla güzelleştirilmiş bir
bahçenin keyfini çıkarın
Siyah Philips myGarden Cottage LED duvar lambasının bu yenilenmiş gaz
lambası tasarımı, modern bir dokunuşla dış mekanınıza klasik bir hava
katar. Yüksek kaliteli Philips LED'ler gece boyu sıcak beyaz ışık sunar.
Çevreci aydınlatma çözümleri
• Enerji tasarrufu
• Yüksek kaliteli LED ışığı
• 15 yıla kadar uzun kullanım ömrü
• Sıcak Beyaz ışık
• Philips, LED modülü ve sürücüsünde 5 yıllık garanti sunar
Bahçeniz için tasarlandı
• IP44 - hava koşullarına dayanıklı
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Özellikler
Enerji tasarrufu

Uzun kullanım ömrü

LED sisteminde 5 yıllık garanti

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

Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Bu
Philips LED lambada kullanılan entegre
LED'ler, 13.000 açma/kapama
işlemiyle 15.000 saate kadar kullanım
ömrüne sahiptir (bu değer günde
ortalama 3 saatlik kullanımla 15 yıla
eşdeğerdir). Evinizde mükemmel bir ışık
ortamına sahip olurken, bakım veya
ampul değiştirme ile ilgili
endişelenmeyeceğinizi bilmek
mükemmel bir duygu.

Bu lamba için standart 2 yıllık garantiye
ek olarak Philips, LED sisteminde (bu
lambadaki LED modülü ve sürücüsü) 5
yıllık garanti sunar.

Yüksek kaliteli LED ışığı

IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Sıcak Beyaz ışık

Bu Philips lambaya entegre edilen LED
teknolojisi, Philips tarafından
geliştirilen benzersiz bir çözümdür.
Lamba açıldığı anda optimum ışık çıkışı
sağlar ve evinize canlı renkler katar.
Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı
renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin
değerine sahip lambalar sıcak, daha
samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin
değerine sahip olan ampuller beyaz,
daha enerjik bir ışık verir. Bu Philips
lamba samimi bir atmosfer için sıcak
beyaz ışık sunar.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: siyah
• Malzeme: alüminyum, sentetikler

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
• Tamamen su geçirmez: Evet

Bu Philips dış mekan lambası, özellikle
nemli dış mekanlar için tasarlanmıştır.
Lambanın su geçirmezliği katı testlere
tabi tutulmuştur. IP seviyesi iki rakamla
gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam
suya karşı koruma seviyesini gösterir.
Bu dış mekan lambası IP44 seviyesinde
tasarlanmıştır: Su sıçramalarına
dayanıklı olan bu ürün, genel dış
mekan kullanımı için idealdir.
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Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Klasik
• Tip: Duvar apliği
• EyeComfort: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: A++
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 26,5 cm
• Uzunluk: 21,9 cm
• Net ağırlık: 1,200 kg
• Genişlik: 25 cm

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718696122501
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718696215050
• Yükseklik: 28,3 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 1,557 kg
• Ağırlık: 1,557 kg
• Net Ağırlık (Parça): 1,200 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 283,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 228,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 253,000 mm
• Genişlik: 22,8 cm
• Uzunluk: 25,3 cm

Servis
• Garanti: 5 yıl
Teknik spesifikasyonlar
• Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
• Şu güçteki geleneksel ampule
eşdeğer ışık kaynağı:: 42 W
• Armatürün toplam lumen çıkışı: 430
lm
• Ampul teknolojisi: LED, 230 V
• Işık rengi: sıcak beyaz
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Evet
• Ampul sayısı: 1
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
4.5 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP44, 1 mm'den
büyük nesnelere karşı koruma,
sıçrayan suya karşı koruma
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
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