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Lys upp utomhus
Det här nätaggregatet med uttag för utomhusbruk är lätt att installera.
Den förser hela trädgården med ström så att du kan njuta av att vara
utomhus när du vill.
Designad för din trädgård
• IP44 – väderbeständig
• Säker och enkel installation
• Ta med extra strömkälla till trädgården
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Funktioner
IP44 – väderbeständig

har klassningen IP44, vilket innebär att
den är striltät och ett utmärkt alternativ
för allmänt utomhusbruk.

Extra strömförsörjningsenhet

Säker och enkel installation

PIR-sensorn från Philips är anpassad
för fuktiga utomhusmiljöer och har
testats noggrant för att vara garanterat
vattentålig. IP-klassningen anges med
två siffror: den första beskriver nivån av
skydd mot damm, den andra nivån av
skydd mot vatten. Philips PIR-sensor

Med denna separata strömkälla med
extra uttag kan du enkelt få extra ström
till trädgården.
Det här pelaruttaget för utomhusbruk
från Philips är utformat för att vara
enkelt att installera. Det finns tydliga
anvisningar om var produkten kan
installeras samt relevant information
om kapslingsklasser för vattentålighet.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: rostfritt stål
• Material: rostfritt stål
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Helt väderbeständig: Ja
Trädgård
• Trädgård: Trädgård, Framsida
Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och
uteplats
• Stil: Contemporary
• Typ: Strömförsörjning
• EyeComfort: Nej
Produktens mått och vikt
• Höjd: 23 cm
• Längd: 7,0 cm
• Nettovikt: 0,937 kg
• Bredd: 7,0 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer
• Nätström: 50–60 Hz
• LED: Nej
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål
större än 1 mm, skydd mot
vattenstänk
• Skyddsklass: I - jordad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718291455394
• EAN/UPC - Hölje: 8718291514718
• Höjd: 24,5 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,046 kg
• Vikt: 1,046 kg
• Nettovikt (per del): 0,937 kg
• SAP-höjd (per del): 245,000 mm
• SAP-längd (per del): 79,000 mm
• SAP-bredd (per del): 97,000 mm
• Bredd: 7,9 cm
• Längd: 9,7 cm
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