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Nyd en smuk have
Giv din have et moderne touch. Denne lysegrå Philips myGardenvæglampe fanger din opmærksomhed med sin slanke form. Den
udsender varmt hvidt energibesparende lys og skaber en elegant silhuet
om aftenen.
Design din have med lys
• Dekorativ udendørsbelysning
• Vælg en moderne stil
• Vælg udendørs væglamper
• Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet
Oplys din have med belysning af høj kvalitet
• Energibesparende
• Der følger altid en Philips pære med
• Kraftfuldt lys
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Oplev udendørsbelysning på en nem måde
• Til al slags vejr
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Vigtigste nyheder
Dekorativ udendørsbelysning
Udendørsbelysning kan gøre haven
eller udendørsmiljøet endnu smukkere
ved at oplyse stier og iøjnefaldende
elementer eller bruges til at skabe den
perfekte atmosfære til mindeværdige
aftener med venner og familie. Det er
grunden til, at Philips har skabt
myGarden, som er et udvalg af smukke
og dekorative
udendørsbelysningsløsninger med alle
de egenskaber og funktioner, du skal
bruge for at få det optimale ud af dit
udendørsmiljø.
Vælg en moderne stil
Denne lampe er designet i Europa og
har en unik designsignatur, der til
hjælper dig med at skabe et moderne
look udendørs.

Energibesparende

Til al slags vejr

Denne lyskilde fra Philips sparer energi
sammenlignet med traditionelle
lyskilder og hjælper dig således med at
spare penge på elregningen og gøre
noget for miljøet.

Denne udendørs lyskilde fra Philips er
specielt designet til fugtige
udendørsmiljøer og har gennemgået
strenge tests for at sikre god
vandbestandighed. IP-niveauet er
beskrevet med to tal. Det første
henviser til beskyttelse mod støv, det
andet mod vand. Disse lyskilder er
designet med IP44: Den er beskyttet
mod vandsprøjt, så dette produkt er
det mest almindelige og ideelle til
generel udendørs brug.

Der følger altid en Philips pære med

Vælg udendørs væglamper
Få mest muligt ud af din udendørs
plads med denne væglampe, der er
perfekt til montering tæt på fordøren
eller på væggene på din terrasse.
Materialer af høj kvalitet
Denne Philips lyskilde er specielt
beregnet til udendørs brug. Den er
robust og holdbar, så den kan oplyse
din have aften efter aften. Den er
konstrueret i trykstøbt aluminium og
fremragende syntetisk materiale i høj
kvalitet.

Energieffektive Philips EcoLamp pærer
i høj kvalitet følger med pakken, så du
får den bedste lyseffekt.
Kraftfuldt lys

Denne udendørs lyskilde giver et
kraftigt og varmt hvidt lys. En klar strøm
af lys oplyser din have eller din
terrasse.
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Specifikationer
Design og finish
• Farve: grå
• Materiale: aluminium, syntetisk
materiale
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Vandtæt: Ja
Udendørsområde
• Haveområde: Baghave, Forhave
Diverse
• Specielt designet til: Have og veranda
• Styling: Moderne
• Type: Væglampe
• EyeComfort: Nej
Strømforbrug
• Energimærke: A
Produktmål og -vægt
• Højde: 19,5 cm
• Længde: 19,5 cm
• Nettovægt: 0,560 kg
• Bredde: 13,5 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 10.000 t
• amlet lysudbytte fra lampe (skjult):
741 lm
• Lyseffektpære medfølger: 741 lm
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 60 W
• Lyskilde teknologi: lysstof, 230 V
• Lysfarve: varm hvid
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Nej
• Indbygget LED: Nej
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: A
• Lamper er kompatible med pære(r) i
klasse: A+ til E
• Antal pærer: 1
• Fatning/sokkel: E27
• Pære med wattforbrug medfølger: 12
W
• Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 12 W
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod
genstande på over 1 mm, beskyttelse
mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: II dobbeltisoleret
Emballagemål og -vægt
• SAP EAN/UPC – del: 8718291444473
• EAN/UPC – kasse: 8718291511403
• Højde: 16,3 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,883 kg
• Vægt: 0,883 kg
• Nettovægt: 0,560 kg
• SAP-højde (del): 163,000 mm
• SAP-længde (del): 210,000 mm
• SAP-bredde (del): 210,000 mm
• Bredde: 21 cm
• Længde: 21 cm
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