PHILIPS
myGarden
Seinävalaisin
Kesäkuu
antrasiitti
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Nauti kauniista
puutarhasta
Lisää nykyaikaista tyyliä puutarhaasi. Tämä antrasiitinharmaa Philips
myGarden -seinävalaisin herättää huomiota tyylikkäällä muodollaan.
Energiatehokas valaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa ja luo
tyylikkään siluetin yöaikaan.
Täytä puutarhasi valolla
• Koristevalaisimet ulkokäyttöön
• Valitse nykyaikaiseen tyyliin
• Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
• Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit
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Valaise puutarhasi korkealaatuisilla valaisimilla
• Energiaa säästävä
• Mukana aina Philips-lamppu
• Tehokasta valoa
Ota käyttöön helppokäyttöiset ulkovalaisimet
• Säänkestävä
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Kohokohdat
Koristevalaisimet ulkokäyttöön
Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai
muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla
esiin katseenvangitsevia kohtia,
valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai
luomalla täydellisen tunnelman
ikimuistoisiin hetkiin ystävien ja
perheen parissa. Siksi Philips on luonut
myGarden-sarjan, johon kuuluu
kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia,
joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat
sinua tuomaan ulkotilasi parhaat
puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.
Valitse nykyaikaiseen tyyliin
Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin
soveltuu ainutlaatuisen muotoilun
ansiosta erinomaisesti nykyaikaisen
tyylin luomiseen.

Energiaa säästävä

Säänkestävä

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

Tämä Philipsin ulkovalaisin on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys
on testattu vaativissa olosuhteissa. IPtaso osoittaa suojauksen kosteudelta ja
pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä.
Tämän lampun luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön.

Mukana aina Philips-lamppu

Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin
tällä seinävalaisimella, joka sopii
täydellisesti lähelle ulko-ovea tai
terassin seinälle.
Laadukas materiaali
Tämä Philips-valaisin on tehty
erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä
ja valaisee puutarhasi ilta toisensa
jälkeen. Valaisin on valmistettu
korkealaatuisesta alumiinista ja
huippuluokan synteettisistä
materiaaleista.

Saat parhaan valotehosteen
käyttämällä valaisimen mukana
toimitettuja energiatehokkaita Philips
EcoLamp -lamppuja.
Tehokasta valoa

Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän
valkoista valoa, joka valaisee koko
puutarhan tai terassin.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: antrasiitti
• Materiaali: alumiini, Synteettinen
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säänkestävä: Kyllä
Puutarha
• Puutarha: Takapiha, Etupiha
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille
• Tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Seinävalaisin
• EyeComfort: ei
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 19,5 cm
• Pituus: 19,5 cm
• Nettopaino: 0,560 kg
• Leveys: 13,5 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 10 000 tuntia
• Valaisimen kokonaisvalovirta
(piilotettu): 741 lm
• Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 741 lm
• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 60 W
• Hehkulampputekniikka: itsevalaiseva,
230 V
• Valon väri: lämmin valkoinen
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED: ei
• Kiinteä LED: ei
• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: A
• Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Kanta/kupu: E27
• Mukana toimitettavan lampun teho:
12 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 12 W
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 1 mm, suojaus
roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718291444480
• EAN/UPC – laatikko: 8718291511410
• Korkeus: 16,3 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,883 kg
• Paino: 0,883 kg
• Nettopaino: 0,560 kg
• SAP-korkeus (kpl): 163,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 210,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 210,000 mm
• Leveys: 21 cm
• Pituus: 21 cm
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