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Απολαύστε έναν όμορφο
κήπο με φως
Δημιουργήστε ένα όμορφο σημείο εστίασης για την είσοδό σας με αυτή
τη μαύρη απλίκα Philips Alpenglow, η οποία φωτίζει προς τα κάτω.
Είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και είναι
παντός καιρού. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να απολαύσετε τον
κήπο σας.
Μια νότα κομψού σχεδιασμού στον κήπο σας
• Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και συνθετικά υλικά ανώτερης ποιότητας
Ειδικά χαρακτηριστικά
• Εύκολη εγκατάσταση
• Παντός καιρού
Απολαύστε τον κήπο σας
• Δημιουργήσετε μια κομψή και φιλόξενη ατμόσφαιρα
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Χαρακτηριστικά
Υλικό υψηλής ποιότητας
Αυτό το φωτιστικό Philips είναι ειδικά
φτιαγμένο για εξωτερικούς χώρους. Είναι
ανθεκτικό στη φθορά και έχει
κατασκευαστεί για να αντέχει και να
φωτίζει τον κήπο σας για πολλές νύχτες.
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας χυτό αλουμίνιο και συνθετικά
υλικά υψηλής ποιότητας.
Εύκολη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση ενός φωτιστικού μπορεί
μερικές φορές να είναι δύσκολη. Με αυτό
το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της
Philips, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχει
δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να γίνει η
διαδικασία αυτή πιο εύκολη και πιο
πρακτική για εσάς. Αυτό το προϊόν
συνοδεύεται από κλειδί torx για την
εγκατάσταση.

Παντός καιρού

Αυτό το φωτιστικό εξωτερικών χώρων της
Philips είναι ειδικά σχεδιασμένο για
υπαίθρια περιβάλλοντα με υγρασία και
έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές για να
εξασφαλιστεί η αντοχή του στο νερό. Το
επίπεδο IP αποτελείται από δύο αριθμούς:
ο πρώτος αφορά το επίπεδο προστασίας
από τη σκόνη, ο δεύτερος αφορά την
προστασία από το νερό. Αυτό το
φωτιστικό έχει σχεδιαστεί με IP44:
προστατεύεται από πιτσιλιές νερού και
είναι το πιο κοινό και ιδανικό προϊόν για
γενική χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: μαύρο
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο
Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Πλήρως αδιάβροχη: Ναι

Διάφορα
• Ιδανικά σχεδιασμένο για: Κήπους και
αίθρια
• Στυλ: Heritage
• Τύπος: Επιτοίχιο φωτιστικό
• EyeComfort: Όχι

Περιοχή κήπου
• Περιοχή κήπου: Πίσω αυλή, Μπροστινή
αυλή

Κατανάλωση ρεύματος
• Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL):
no bulb included
Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 17,9 cm
• Μήκος: 17,4 cm
• Καθαρό βάρος: 0,784 kg
• Πλάτος: 20 cm

Δημιουργήστε μια κομψή ατμόσφαιρα
Αυτό το επιτοίχιο φωτιστικό εξωτερικών
χώρων είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις
τελευταίες τάσεις και τον σύγχρονο τρόπο
ζωής, για να ενσωματώνεται εύκολα στον
κήπο σας και να δημιουργεί την
ατμόσφαιρα που θέλατε πάντα.
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Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη
Τεχνικές προδιαγραφές
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50-60 Hz
• Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ναι
• LED: Όχι
• Ενσωματωμένο LED: Όχι
• Ενεργειακή κλάση πηγής φωτισμού: Ο
λαμπτήρας δεν συμπεριλαμβάνεται
• Το φωτιστικό είναι συμβατό με
λαμπτήρες κλάσης: A++ έως E
• Αριθμός λαμπτήρων: 1
• Υποδοχή/κάλυκας: E27
• Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: • Λαμπτήρας αντικατάστασης μέγιστης
ισχύος: 60 W
• Κωδικός IP: IP44
• Κατηγορία προστασίας: I - με γείωση
• Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός: Ναι

Ημερομηνία έκδοσης:
2021-05-05
Έκδοση: 0.657

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696158159
• Καθαρό βάρος: 0,784 kg
• Μικτό βάρος: 0,895 kg
• Ύψος: 191,000 mm
• Μήκος: 186,000 mm
• Πλάτος: 206,000 mm
• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
915005382101
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