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Skab fantastiske
udendørsoplevelser
Opnå et vintage-inspireret look udenfor med den sorte version af denne
væglampe fra Philips myGarden. Med dette retrodesign kan du nyde livet
udendørs på en stilfuld måde. Materialerne i høj kvalitet og den sorte
finish passer perfekt til din personlige stil.
Designet til udendørs
• Materialer i høj kvalitet
Særlige egenskaber
• Til al slags vejr
Nyd dit udendørsliv
• Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære
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Vigtigste nyheder
Materialer i høj kvalitet
Denne udendørslampe fra Philips er
fremstillet af materialer af høj kvalitet
med en flot finish. Det sikrer et solidt og
holdbart produkt, som er
modstandsdygtigt over for korrosion og
belægninger under alle vejrforhold

Skab en stilfuld atmosfære
Denne udendørs væglampe er designet
efter de nyeste trends, så den passer til
dit udendørsområde og definerer den
stemning, du altid har ønsket dig.

Til al slags vejr

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.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Sort
• Materiale: aluminium, Glass
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes: Ja
• Vandtæt: Ja
Udendørsområde
• Haveområde: Baghave, Forhave

Diverse
• Specielt designet til: Have og veranda
• Stil: Heritage
• Type: Væglampe
• EyeComfort: Nej
Strømforbrug
• Energimærke: no bulb included
Produktmål og -vægt
• Højde: 30,3 cm
• Længde: 30 cm
• Nettovægt: 1,550 kg
• Bredde: 35,5 cm
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Service
• Garanti: 2 år
Tekniske specifikationer
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50 Hz
• Lampen er dæmpbar: Ja
• LED: Nej
• Indbygget LED: Nej
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: pære medfølger ikke
• Lamper er kompatible med pære(r) i
klasse: A++ til E
• Antal pærer: 1
• Fatning/sokkel: E27
• Pære med wattforbrug medfølger: • Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 60 W
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod
genstande på over 1 mm, beskyttelse
mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
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Emballagemål og -vægt
• SAP EAN/UPC – del: 8718696156773
• EAN/UPC – kasse: 8718696225455
• Højde: 32,3 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 2,332 kg
• Vægt: 2,332 kg
• Nettovægt: 1,550 kg
• SAP-højde (del): 323,000 mm
• SAP-længde (del): 308,000 mm
• SAP-bredde (del): 366,000 mm
• Bredde: 30,8 cm
• Længde: 36,6 cm
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