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Kinkiet
Alpenglow, światło
dolne
czarny
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Stwórz piękny ogród za
pomocą światła
Stwórz urokliwe miejsce przy wejściu dzięki czarnej lampie naściennej
typu down lighter Philips Alpenglow. Jest ona wykonana z wysokiej
jakości aluminium i wodoszczelna. Tobie pozostaje podziwiać swój ogród.
Dodaj stylu swojemu ogrodowi
• Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne
Wyjątkowość oprawy
• Łatwa instalacja
• Wodoodporność
Ciesz się otoczeniem swojego domu
• Tworzenie wytwornego i przyjemnego nastroju
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Zalety
Najwyższej jakości materiały
Ta lampa Philips została
zaprojektowana specjalnie do
zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i
będzie oświetlać ogród przez długi
czas. Została wykonana z wysokiej
jakości odlewanego aluminium i
doskonałych tworzyw sztucznych.

Wodoodporność

Łatwa instalacja

Instalowanie oprawy oświetleniowej
może czasem sprawiać kłopot. Jednak
w przypadku lampy zewnętrznej
Philips możesz mieć pewność, że
będzie to niezwykle proste. Produkt
dostarczany jest z kluczem typu Torx,
przydatnym podczas instalacji.

Ta lampa Philips została
zaprojektowana pod kątem wilgotnych
miejsc i przeszła rygorystyczne testy,
które potwierdziły jej odporność na
wodę. Poziom IP określają dwie liczby:
pierwsza to poziom ochrony przeciw
kurzowi, a druga przeciw wodzie.
Poziom IP44 oznacza, że jest odporna
na zachlapania. To czyni z niej idealną
lampę do zastosowań zewnętrznych.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: czarny
• Materiał: aluminium, szkło
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak
• Odporny materiał wysokiej jakości:
Tak
Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórko
Różne
• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Tradycyjny
• Typ: Kinkiet
• EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 17,9 cm
• Długość: 17,4 cm
• Waga netto: 0,784 kg
• Szerokość: 20 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata

Tworzenie wytwornego nastroju
Ten kinkiet zewnętrzny został
zaprojektowany w oparciu
o najnowsze trendy i zgodnie
z obowiązującym stylem. Dzięki temu
doskonale współgra z otoczeniem
i pozwala stworzyć wymarzony nastrój.
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Dane techniczne
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Tak
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Nie
• Klasa energetyczna dołączonego
źródła światła: źródło światła do
nabycia osobno
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A++ do E
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: • Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 60 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
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• Klasa ochronności: I – uziemienie
Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696158159
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696228111
• Wysokość: 19,1 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,895
kg
• Waga: 0,895 kg
• Waga netto (sztuka): 0,784 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 191,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 186,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 206,000 mm
• Szerokość: 18,6 cm
• Długość: 20,6 cm
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