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Bucurați-vă de o
grădină frumoasă
Această minunată lampă de perete Philips myGarden, în negru și
argintiu, vă însoțește în grădină sau pe terasă cu lumina sa albă
caldă și economică. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate și
conferă o notă perfectă grădinii dvs.
Înfrumusețați-vă grădina cu lumină
• Iluminat decorativ de exterior
• Alegeți stilul Heritage
• Alegeți lămpile de perete pentru exterior
• Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară
Experimentați simplu iluminatul la exterior
• Ușor de setat pentru fiecare destinație
• Rezistent la intemperii
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Repere
Iluminat decorativ de exterior
Lumina exterioară poate îmbunătăți
aspectul grădinii sau al spațiului
exterior, iluminând caracteristici care
atrag privirea, luminând alei cu stil sau
creând ambianța perfectă pentru acele
seri memorabile cu prietenii și familia.
De aceea Philips a creat myGarden, o
gamă de corpuri de iluminat de
exterior, frumoase, decorative, șic și
funcționale, pentru a vă ajuta să
valorificați la maximum spațiul exterior
în stilul dvs. propriu.
Alegeți stilul Heritage
Proiectată în Europa, această lampă
are o semnătură unică a designului
pentru a vă ajuta să creați aspectul
spațiului exterior în stilul Heritage.
Alegeți lămpile de perete pentru
exterior
Valorificați la maximum spațiul exterior
cu această lampă de perete, perfectă
pentru montaj în apropierea ușii de la
intrare sau pe pereții terasei.

Material de înaltă calitate
Această lampă Philips este destinată
special spațiilor exterioare. Este
rezistentă la uzură și concepută să
dureze, astfel încât vă va lumina
grădina noapte de noapte. Este
fabricată din aluminiu de înaltă calitate
turnat prin presiune și materiale
sintetice de calitate superioară.
Ușor de setat
Această lampă și elementele de fixare
sunt proiectate pentru montare simplă,
conținând toate elementele utile de
care aveți nevoie pentru a demara
proiectul, cum ar fi o cheie Torx și
șuruburi Torx. Veți găsi instrucțiuni clare
despre unde poate fi instalat produsul
și informații relevante despre
clasificările IP legate de rezistența la
apă.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: gri
• 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: 23,5 cm
• Lungime: 14 cm
• Greutate netă: 1,580 kg
• Lățime: 19,7 cm
Service
• Garanție: 2 ani

Rezistent la intemperii

Această lampă de exterior Philips este
destinată special mediilor exterioare
umede și a fost supusă unor teste
riguroase pentru a se verifica rezistența
ei 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.
Această lampă este proiectată cu IP44:
este protejată împotriva stropirii cu
apă, acest produs este cel mai utilizat
și este ideal pentru utilizare generală la
exterior.
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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: 8718696169827
• Greutate netă: 1,580 kg
• Greutate brută: 1,760 kg
• Înălțime: 246,000 mm
• Lungime: 146,000 mm
• Lățime: 203,000 mm
• Număr material (12NC): 915005693101
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