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Skapa minnesvärda
ögonblick utomhus
Ta med vintagelooken utomhus med den här svarta vägglampan från
Philips myGarden. Retrodesignen är ett modernt sätt att njuta av
ögonblicken utomhus. Material av hög kvalitet och svart finish passar
perfekt till den personliga stilen.
Framtagen för utomhusbruk
• Högkvalitativa material
Särskilda egenskaper
• Vädertålig
Njut av livet utomhus
• Skapa en elegant och inbjudande atmosfär
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Funktioner
Högkvalitativa material
Utomhuslampan från Philips är
tillverkad av högkvalitativa material
med gedigen finish, för en stabil och
hållbar produkt som står emot
korrosion och fläckar i alla väderlekar

Skapa en elegant atmosfär
Den här vägglampan för utomhusbruk
är designad efter de senaste trenderna
och livsstilarna för att smälta in i din
utomhusmiljö och skapa den stämning
du alltid har velat ha.

Vädertålig

Denna lampan från Philips är speciellt
utformad för fuktiga utomhusmiljöer
och har genomgått noggranna
vattensäkerhetstester. IP-klassen
anges med två siffror: den första visar
till skyddsnivån mot damm, den andra
till skyddsnivån mot vatten. Lampan är
märkt med IP44, vilket innebär att den
är skyddad mot strilande vatten, och är
mest använd för allmänt utomhusbruk.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: svart
• Material: aluminium, glas
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Helt väderbeständig: Ja
Trädgård
• Trädgård: Trädgård, Framsida
Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och
uteplats
• Stil: Arv
• Typ: Väggbelysning
• EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt
• Höjd: 22,4 cm
• Längd: 22,2 cm
• Nettovikt: 0,967 kg
• Bredd: 24,8 cm
Service
• Garanti: 2 år
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Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50 Hz
• Dimbart armatur: Ja
• LED: Nej
• Inbyggd LED: Nej
• Energiklass för medföljande ljuskälla:
glödlampa medföljer ej
• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A++ till E
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: • Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 60 W
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål
större än 1 mm, skydd mot
vattenstänk
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• Skyddsklass: I - jordad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696156803
• EAN/UPC - Hölje: 8718696225486
• Höjd: 26,3 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,394 kg
• Vikt: 1,394 kg
• Nettovikt (per del): 0,966 kg
• SAP-höjd (per del): 263,000 mm
• SAP-längd (per del): 238,000 mm
• SAP-bredd (per del): 268,000 mm
• Bredd: 23,8 cm
• Längd: 26,8 cm

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen
garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen
som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa
på användning av den här publikationen. Informationen i denna
dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och
utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har
avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

