PHILIPS
myGarden
Bewegingsdetectie
Bluesky IR-sensor
white
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Altijd licht wanneer u
thuiskomt
Deze witte Philips myGarden bewegingssensor kan aan de wand, het
plafond en op de hoek van uw huis worden bevestigd voor een
waarnemingsgebied van 360°. Stel de sensor in zoals u dat wilt en
gebruik de unieke dag/nacht-functie voor lange zomeravonden of extra
veiligheid.
Een warm welkom met licht
• Eenvoudig te installeren sensor
• Bewegingssensor met 360° waarnemingsgebied
• Unieke dag/nacht-functie

17266/31/16
Buitenverlichting op een eenvoudige manier
• IP44 - weerbestendig
• Hoogwaardige synthetische materialen
• Te bevestigen aan wand, plafond en op hoeken
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Kenmerken
Eenvoudig te installeren sensor

IP44 - weerbestendig

Het instellen van de sensor voor het
automatisch inschakelen van de lamp
is heel gemakkelijk.

Deze Philips bewegingssensor is
speciaal ontwikkeld voor een vochtige
buitenomgeving en heeft strenge tests
ondergaan om de waterbestendigheid
te verzekeren. Het IP-niveau wordt
omschreven met twee cijfers: het
eerste geeft het beschermingsniveau
tegen stof weer, het tweede tegen
water. Deze Philips PIR-sensor is met
IP44 ontworpen: beschermd tegen
spatwater en ideaal voor gebruik
buitenshuis.

360° waarnemingsgebied
Deze Philips bewegingssensor kan op
de hoek van een muur worden
bevestigd voor een
waarnemingsgebied van 360°.
Unieke dag/nacht-functie

Hoogwaardige synthetische
materialen
Deze Philips bewegingssensor is
speciaal voor buitenruimtes
ontworpen. Hij is duurzaam en
gemaakt van hoogwaardige
synthetische materialen.
Dankzij de dag/nacht-functie wordt de
buitenverlichting automatisch
ingeschakeld wanneer het donker
wordt. Daarmee is het de ideale
verlichting voor lange zomeravonden
of extra veiligheid.

Wand, plafond en hoek
Deze Philips-bewegingssensor kan aan
de wand, het plafond en op hoeken
worden bevestigd.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: white
• Materiaal: kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Volledig weerbestendig: Ja
• Bewegings- en dag-nachtsensor: Ja

Tuin
• Tuin: Voortuin
Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras
• Stijl: Functioneel
• Type: Bewegingsdetectie
• EyeComfort: Nee

17266/31/16
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 8,5 cm
• Lengte: 15,8 cm
• Nettogewicht: 0,300 kg
• Breedte: 14 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Netspanning: 50-60 Hz
• LED: Nee
• IP-classificatie: IP44, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 1 mm,
beschermd tegen waterspatten
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
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Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291471103
• EAN/UPC - Case: 8718291519034
• Hoogte: 8,8 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,330 kg
• Gewicht: 0,330 kg
• Nettogewicht (per stuk): 0,300 kg
• SAP hoogte (per stuk): 88,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 141,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 159,000 mm
• Breedte: 14,1 cm
• Lengte: 15,9 cm
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