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Valaise ulkona
Tämä ulkovirtalähdekanta on helppo asenata. Se tarjoaa virtaa koko
puutarhaasi, jotta voit nauttia siitä rajoituksetta.
Suunniteltu puutarhaan
• IP44 – säänkestävä
• Turvallinen ja helppo asennus
• Lisää ylimääräinen virtalähde puutarhaan
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Kohokohdat
IP44 – säänkestävä

pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän
ulkokannan luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön.

Ylimääräinen virtalähde

Turvallinen ja helppo asennus

Tämä Philipsin ulkokanta on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
olosuhteissa ja sen
kosteudenkestävyys on testattu
vaativissa olosuhteissa. IP-taso
ilmaistaan kahdella luvulla, joista
ensimmäinen osoittaa suojauksen

Tällä erillisellä
virtalähdepylväskannalla voit lisätä
virtalähteitä puutarhaan helposti.

Tämä Philipsin ulkopylväskanta on
helposti asennettava. Mukana
toimitetaan selkeät ohjeet soveltuvista
asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot
vesitiiviyden IP-luokituksista.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: rosteri
• Materiaali: ruostumatonta terästä
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säänkestävä: Kyllä
Puutarha
• Puutarha: Takapiha, Etupiha
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille
• Tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Virtalähde
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 23 cm
• Pituus: 7,0 cm
• Nettopaino: 0,937 kg
• Leveys: 7,0 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 50–60 Hz
• LED: ei
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 1 mm, suojaus
roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718291455394
• EAN/UPC – laatikko: 8718291514718
• Korkeus: 24,5 cm
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 1,046 kg
• Paino: 1,046 kg
• Nettopaino: 0,937 kg
• SAP-korkeus (kpl): 245,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 79,000 mm
• SAP-leveys (kpl): 97,000 mm
• Leveys: 7,9 cm
• Pituus: 9,7 cm
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