Duvar apliği
myGarden
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antrasit
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Işıkla güzelleştirilmiş bir
bahçenin keyfini çıkarın
Döküm alüminyum Philips Hedgehog duvar feneri, duvarınıza tarz
ve güç ekler. Müthiş bir duvar aydınlatma efekti için ışığı yukarı ve
aşağı dağıtır. Tek yapmanız gereken şey bahçenizin tadını
çıkarmak.
Bahçenizde tasarım yapın
• Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler
Özel nitelikler
• Kolay kurulum
• Hava koşullarına dayanıklı
Açık havanın tadını çıkarın
• Şık ve sıcak bir ortam oluşturun
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Özellikler
Yüksek kaliteli malzeme
Bu Philips lambası özel olarak dış
mekan alanları için üretilmiştir.
Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu
lamba bahçenizi her gece aydınlatır.
Yapımında yüksek kaliteli döküm kalıp
alüminyum ve üstün sentetik
malzemeler kullanılmıştır.

Hava koşullarına dayanıklı

Kolay kurulum

Armatür takmak bazen zor bir iş
olabildiğinden bu Philips dış mekan
lambasının montajını basitleştirmek için
çok çaba sarf ettik. Bunun için montaj
sırasında kullanacağınız sıkma
anahtarını ürünle birlikte veriyoruz.

Bu Philips dış mekan lambası özel
olarak nemli dış mekan ortamları için
tasarlanmış ve su geçirmezliğini
kanıtlamak için zorlu testlerden
geçirilmiştir. IP seviyesi iki rakamla
gösterilir: İlk rakam toza, ikinci rakam
suya karşı koruma seviyesini gösterir.
Bu lamba IP44 seviyesinde
tasarlanmıştır: Su sıçramalarına
dayanıklı olan bu ürün, genel dış
mekan kullanımı için ideal tercihtir.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: antrasit
• Malzeme: alüminyum
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Tamamen su geçirmez: Evet
Bahçe alanı
• Bahçe alanı: Arka bahçe, Ön bahçe
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
ve Teras
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Duvar apliği
• GözRahatlığı: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 9,1 cm
• Uzunluk: 16 cm
• Net ağırlık: 0,709 kg
• Genişlik: 18,2 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Şık bir ortam oluşturun
Bu dış mekan Duvar apliği, dış mekan
alanınıza kolaylıkla uyum sağlaması ve
her zaman istediğiniz atmosferi
sunması için en yeni trendler ve yaşam
tarzlarıyla tasarlandı.
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Teknik özellikler
• Şebeke elektriği: 50-60 Hz
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 1
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 42 W

Yayın tarihi: 2023-01-07
Sürüm: 0.799

• IP koruma sınıfı kodu: IP44
• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı
• Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718696157053
• Net ağırlık: 0,709 kg
• Brüt ağırlık: 0,795 kg
• Yükseklik: 21,100 cm
• Uzunluk: 9,500 cm
• Genişlik: 16,600 cm
• Malzeme numarası (12NC):
915005361101
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