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Ánh sáng hoàn hảo
Tạo những sự kiện đặc biệt đáng nhớ với đèn tường Philips myGarden rực
rỡ bằng thép không gỉ này. Đèn có vẻ đẹp tinh tế và tạo ánh sáng trắng
ấm áp, tiết kiệm năng lượng. Hãy chọn thiết bị chiếu sáng ngoài trời nổi bật
với thiết kế tối giản.
Dễ sử dụng
• Chống ẩm
Chất lượng cao
• Vỏ kim loại bền
Phù hợp với phong cách ngoại thất của bạn
• Thiết kế để sử dụng ngoài trời - không thấm nước IP44
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Những nét chính
Chống ẩm

Vỏ kim loại bền

Thiết kế để sử dụng ngoài trời

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: inox
• Chất liệu: thép không gỉ
Khu vực vườn
• Khu vực vườn: Sân sau, Sân trước
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Khu vườn
& Sân nhà
• Phong cách: Hiện đại
• Loại bóng: Đèn tường
• EyeComfort: Không
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 13,5 cm
• Chiều dài: 18,5 cm
• Trọng lượng thực: 0,760 kg
• Chiều rộng: 10,5 cm

Kích thước và trọng lượng đóng gói
• SAP EAN/UPC - Mảnh:
8718291534822
• EAN/UPC - Trường hợp:
8718696212943
• Chiều cao: 21,7 cm
• EAN tổng trọng lượng SAP (Mảnh):
0,949 kg
• Khối lượng: 0,949 kg
• Trọng lượng thực (Mảnh): 0,760 kg
• Chiều cao SAP (Mảnh): 217,000 mm
• Chiều dài SAP (Mảnh): 114,000 mm
• Chiều rộng SAP (Mảnh): 139,000 mm
• Chiều rộng: 11,4 cm
• Chiều dài: 13,9 cm

Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
• Mạng lưới điện: Dải 220 V - 240 V
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Không
• Số bóng đèn: 1
• Đui/đầu gắn: E27
• Công suất bóng đèn đi kèm: • Công suất tối đa của bóng đèn thay
thế: 20 W
• Mã IP: IP44, bảo vệ khỏi các vật lớn
hơn 1 mm, chịu được các tia nước li ti
• Lớp bảo vệ: II - cách điện hai lớp
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