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Ringan dan santai
Bulat dan halus, lampu dinding Philips myGarden Eagle menghidupkan
taman Anda dengan cahaya terang dan berenergi dari bentuk kubah
klasiknya. Tempatkan di mana saja untuk cahaya terang penuh gaya.
Solusi cahaya berkelanjutan
• Hemat energi
• Lampu LED berkualitas tinggi
• Tahan lama hingga 15 tahun
• Lampu kuning
Sesuaikan gaya eksterior Anda
• Dirancang untuk penggunaan di luar ruangan - IP44 tahan air
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Kelebihan Utama
Hemat energi

Masa pakai lama

Lampu kuning

Lampu hemat energi Philips ini
menghemat pemakaian energi
dibandingkan lampu biasa, sehingga
membantu Anda menghemat biaya
tagihan listrik serta berkontribusi
terhadap kelestarian lingkungan.

Sumber cahaya andal. LED terintegrasi
yang digunakan pada lampu Philips ini
dapat bertahan hingga 15.000 jam
(setara 15 tahun berdasarkan rata-rata
penggunaan 3 jam/hari dengan siklus
dinyalakan/dimatikan setidaknya
13.000 kali). Anda tidak perlu merasa
khawatir mengenai pemeliharaan atau
mengganti lampu saat menikmati
cahaya lampu yang sempurna di
rumah Anda.

Cahaya bisa memiliki beragam suhu
warna, yang dinyatakan dalam satuan
Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah
menghasilkan cahaya yang lebih
kuning, nyaman dan hangat,
sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi
menciptakan cahaya yang putih dan
lebih berenergi.

Lampu LED berkualitas tinggi

Teknologi LED yang terintegrasi
dengan lampu Philips ini adalah solusi
yang dikembangkan secara unik oleh
Philips. Selain dapat langsung
menyala, lampu ini memungkinkan
output cahaya yang optimal dan
menghadirkan warna yang tajam di
rumah Anda.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: hitam
• Bahan: sintetis
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Kebun &
Teras
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu dinding
• Kenyamanan Mata: Tidak

Dimensi & berat produk
• Tinggi: 17 cm
• Panjang: 17 cm
• Berat bersih: 0,248 kg
• Lebar: 7,4 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Dirancang untuk penggunaan di luar
ruangan
Lampu luar ruangan Philips ini didesain
khusus untuk lingkungan luar ruangan
yang lembap. Lampu ini diuji ketat
untuk memastikannya tahan air.
Tingkat IP ditunjukkan dengan dua
angka: yang pertama merujuk pada
tingkat perlindungan terhadap debu,
kedua terhadap air. Lampu luar
ruangan ini dirancang dengan IP44:
tahan terhadap percikan air, produk ini
paling umum dan ideal untuk
penggunaan umum di luar ruangan.

17304/30/86
Spesifikasi teknis
• Sumber cahaya yang setara dengan
lampu biasa: 31 W
• Teknologi lampu: LED
• Warna cahaya: kuning
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 3 W
• Kode IP: IP44, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 1 mm,
perlindungan dari percikan air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830427482
• EAN/UPC - Kasus: 6947830474202
• Tinggi: 18,8 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,379
kg
• Berat: 0,379 kg
• Berat bersih (Bagian): 0,248 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 188,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 83,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 183,000 mm
• Lebar: 8,3 cm
• Panjang: 18,3 cm

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify
tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau
kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan
bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya.
Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai
penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari
kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan
Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke
Philips N.V.
www.lighting.philips.com

