Lampă de perete
myGarden
Raindrop
bronz
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Bucurați-vă de o
grădină frumoasă
Creați un decor exterior autentic cu această minunată lampă de
perete Philips myGarden, de culoarea bronzului. Este fabricată din
aluminiu de înaltă calitate și răspândește o lumină albă caldă și
economică în încântătoarea dvs. grădină sau terasă.
Experimentați simplu iluminatul la exterior
• IP44 – rezistență la intemperii
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Repere
IP44 – rezistență la intemperii

Acest senzor PIR Philips este destinat
special mediilor exterioare umede. A
fost supus unor teste riguroase pentru
a se i verifica rezistența la apă. Nivelul
de protecție IP este descris de cele
două cifre: prima se referă la nivelul de
protecție la praf, iar a doua la nivelul de
protecție la apă. Acest senzor PIR
Philips este proiectat cu IP44: este

protejat împotriva stropirii cu apă și
este ideal pentru utilizare generală la
exterior.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: bronz
• Material: aluminiu
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Complet rezistent la apă: Da
Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară
• Stil: Moștenire
• Tip: Lampă de perete
• EyeComfort: Nu
Consum de energie
• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
no bulb included
Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 42,8 cm
• Lungime: 30 cm
• Greutate netă: 1,500 kg
• Lățime: 38,1 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice
• Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu
• LED: Nu
• LED încorporat: Nu
• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: fără bec inclus
• Instalația de iluminat este compatibilă
cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Puterea becului inclus: • Putere maximă a becului de înlocuire:
60 W
• Cod IP: IP44
• Clasa de protecție: I - împământat
• Sursă de lumină înlocuibilă: Da
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718696169858
• Greutate netă: 1,500 kg
• Greutate brută: 2,200 kg
• Înălțime: 433,000 mm
• Lungime: 270,000 mm
• Lățime: 270,000 mm
• Număr material (12NC):
915005693401
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