
Nautige kaunist aeda
Andke oma aiale kaasaegsem ilme. See antratsiithall Philips

myGardeni seinavalgusti jääb silma oma saleda kujuga. Valgusti

levitab sooja valget energiasäästlikku valgust ja heidab öösel

elegantseid varje.

Kasutage aia kujundamisel valgust

• Dekoratiivne välisvalgustus

• Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

• Valige oma aia jaoks seinavalgusti

• Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Valgustage oma aeda kvaliteetse valgusega

• Energiasääst

• Komplektis on alati ka Philipsi lamp

• Võimas valgus

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne

• Ilmastikukindel

Seinavalgusti

myGarden

Juuni

antratsiit
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Esiletõstetud tooted
Dekoratiivne välisvalgustus
Välisvalgustusega on võimalik aia või
välisruumi ilmet parandada, tõstes esile
pilkupüüdvaid eripärasid, valgustades
stiilselt teeradasid või luues ideaalse
õhustiku meeldejäävateks õhtuteks
pere ja sõprade seltsis. Just sel
eesmärgil lõigi Philips oma myGardeni
tootesarja, mis hõlmab kauneid
dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil
ja funktsionaalsus aitavad teil oma
õueruumi maksimaalselt ära kasutada,
omaenda stiilile truuks jäädes.

Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
Sellel Euroopas disainitud valgustil on
ainulaadne kujustus, et aidata teil anda
oma aiale nüüdisaegne välimus.

Valige oma aia jaoks seinavalgusti
Võtke selle ideaalselt esiukse lähedale
või terrassiseinale kinnitatava
seinavalgusti abil oma õueruumist
maksimum.

Kvaliteetne materjal
See Philipsi valgusti on loodud
spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles
tugev ja kauakestev ning valgustades
teie aeda ööst öösse. See on
valmistatud kvaliteetsest
survevalualumiiniumist ja tipptasemel
sünteetilistest materjalidest.

Energiasääst

See Philipsi valgusti on tavaliste
valgusallikatega võrreldes
energiasäästlikum, võimaldades teil
säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka
loodust.

Komplektis on alati ka Philipsi lamp

Komplektis on kvaliteetsed Philipsi
EcoLampi energiatõhusad lambid, et
valgusefekt oleks parim.

Võimas valgus

See välisvalgusti annab võimsat sooja
valget valgust. Särav valgusvihk, mis
valgustab kogu teie aeda või terrassi.

Ilmastikukindel

See Philipsi välisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
niisketes väliskeskkondades ja on
veekindluse tagamiseks läbinud
põhjalikud katsetused. IP-taset
kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist
viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee
eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis
tähendab seda, et see on kaitstud
veepritsmete eest, ning sellest
tulenevalt on see levinuim ja
ideaalseim üldvalgustuseks
välitingimustes.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: antratsiit

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Kaasaegne

• Tüüp: Seinavalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 19,5 cm

• Pikkus: 19,5 cm

• Kaal pakendita: 0,560 kg

• Laius: 13,5 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 10 000 tund(i)

• Valgusti koguvalgusvoog luumenites
(varjatud): 741 lm

• Komplektis on lamp valgusvooga: 741
lm

• Valgusallikas, mille valgusvoog
võrdub tavalambiga võimsusega: 60
W

• Valgusallika tehnoloogia: 230 V

• Valguse värv: soe valge

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Ei

• Sisseehitatud LED: Ei

• Energiaklassiga valgusallikas: A

• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A+ kuni
E

• Valgusallikate arv: 1

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 12 W

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

• Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718291444480

• Kaal pakendita: 0,560 kg

• Brutokaal: 0,883 kg

• Kõrgus: 163,000 mm

• Pikkus: 210,000 mm

• Laius: 210,000 mm

• Materjali number (12NC):
915002145802
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