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Piękny ogród
Ten elegancki antracytowy kinkiet Philips myGarden charakteryzuje się
wyraźnymi liniami i silnymi akcentami. Został wykonany z wysokiej jakości
aluminium i wygląda świetnie we współczesnych ogrodach. Dzięki
ciepłemu, białemu, energooszczędnemu światłu możesz stworzyć
wyjątkową atmosferę.
Ogród pełen światła
• Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
• Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
• Wybierz do oświetlenia ścian
• Wysokiej jakości aluminium i doskonałe tworzywa sztuczne
Ogród rozświetlony wysokiej jakości światłem
• Oszczędność energii
• Do zestawu zawsze dołączamy żarówki firmy Philips
• Mocne światło
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Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne
• Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań
• Wodoodporność
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Zalety
Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
Oświetlenie zewnętrzne może
poprawić wygląd ogrodu lub
przestrzeni wokół domu poprzez
podświetlenie przyciągających uwagę
elementów, rozświetlenie ścieżek lub
stworzenie doskonałej atmosfery
podczas niezapomnianych wieczorów
z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla
takich zastosowań firma Philips
stworzyła myGarden, czyli serię
pięknych, dekoracyjnych,
zewnętrznych opraw oświetleniowych
charakteryzujących się klasą i
funkcjonalnością. Wszystko po to, aby
można było w pełni wykorzystać
przestrzeń zewnętrzną i nadać jej
własny styl.

Oszczędność energii

Łatwa konfiguracja
Lampa i elementy montażowe są
zaprojektowane tak, by instalacja
przebiegała sprawnie. Wszystkie rzeczy
potrzebne do instalacji, jak klucz i
śruby typu Torx, są w opakowaniu. W
instrukcji znajdziesz przejrzyste
wskazówki dotyczące instalacji
produktu i inne ważne informacje, jak
poziom wodoodporności IP.

Ta lampa firmy Philips zużywa mniej
energii niż tradycyjne źródła światła, co
pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i
przyczynia się do ochrony środowiska.

Wodoodporność

Do zestawu zawsze dołączamy
żarówki firmy Philips

Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
Ta zaprojektowana w Europie lampa o
unikatowym wzorze pozwala osiągnąć
nowoczesny efekt na zewnątrz.
Wybierz do oświetlenia ścian
Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten
kinkiet jest idealny do zamontowania w
pobliżu drzwi wejściowych lub na
ścianach tarasu.
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.

W zestawie znajdują się wysokiej
jakości, energooszczędne żarówki
Philips EcoLamp, które pozwalają
osiągnąć najlepszy efekt
oświetleniowy.
Mocne światło
Ta lampa zewnętrzna daje mocne,
ciepłe, białe światło. Jasny strumień
światła odpowiednio oświetli Twój
ogród lub taras.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: antracytowy
• Materiał: syntetyk, aluminium
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Odporność na warunki pogodowe:
Tak

Obszar ogrodowy
• Obszar ogrodowy: Ogród, Podwórko
Różne
• Opracowano z myślą o: Ogród i patio
• Styl: Nowoczesne
• Typ: Kinkiet
• EyeComfort: Nie

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.
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Zużycie energii
• Energy Efficiency Label: A
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 22,3 cm
• Długość: 23,4 cm
• Waga netto: 1,520 kg
• Szerokość: 12,8 cm
Serwis
• Gwarancja: 2 lata
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
10 000 h
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach (ukryta): 1 320 lm
• Moc strumienia świetlnego
dołączonego źródła światła w
lumenach: 1 320 lm
• Źródło światła odpowiadające
tradycyjnej żarówce o mocy: 95 W
• Technologia źródła światła:
fluorescencyjne, 230 V
• Barwa światła: ciepła biel
• Zasilanie sieciowe: Przedział 220–
240 V, 50–60 Hz
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Nie
• Klasa energetyczna dołączonego
źródła światła: A
• Oprawa jest zgodna ze źródłami
światła klasy: A+ do E
• Liczba źródeł światła: 1
• Trzonek: E27
• Moc źródła światła w zestawie: 20 W
• Maksymalna moc wymiennego źródła
światła: 20 W
• Kod IP: IP44, ochrona przed
przedmiotami powyżej 1 mm, ochrona
przed rozchlapaną wodą
• Klasa ochronności: II – podwójna
izolacja
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Wymiary i waga opakowania
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718291442356
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718291509387
• Wysokość: 24,4 cm
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 1,837
kg
• Waga: 1,837 kg
• Waga netto (sztuka): 1,520 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 244,000 mm
• Długość SAP (sztuka): 133,000 mm
• Szerokość SAP (sztuka): 228,000 mm
• Szerokość: 13,3 cm
• Długość: 22,8 cm
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