
Veetke õues
suurepärased hetked
Tooge oma hoovi retrohõngu selle musta Philips myGardeni

seinalaternaga. Retrodisain on stiilne viis nautida õues veedetavaid

hetki. Kvaliteetsed materjalid ja must viimistlus sobivad ideaalselt

teie personaalse stiiliga.

Mõeldud väljas kasutamiseks

• Kvaliteetsed materjalid

Eriomadused

• Ilmastikukindel

Nautige vabas õhus olemist

• Looge stiilne ja sõbralik õhkkond

Seinavalgusti

myGarden

Harvest

must
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Esiletõstetud tooted
Kvaliteetsed materjalid
See suurepäraselt viimistletud Philipsi
välisvalgusti on valmistatud hea
viimistlusega väga kvaliteetsetest
materjalidest. Tulemuseks on tugev ja
kauakestev toode, mis peab roostele ja
plekkidele vastu iga ilmaga.

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.

Looge stiilne õhkkond
Selle välisvalgusti loomisel on arvesse
võetud uusimaid trende ja elustiile, et
valgusti sobituks hõlpsasti teie
õueruumi ning looks meeleolu, mida
olete alati soovinud.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav: Jah

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Päritolu

• Tüüp: Seinavalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 22,9 cm

• Pikkus: 20,8 cm

• Kaal pakendita: 0,833 kg

• Laius: 12,7 cm
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Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Toiteallikas: 50 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Ei

• Sisseehitatud LED: Ei

• Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei
ole komplektis

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

• Valgusallikate arv: 2

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: -

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 42 W

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696156780

• Kaal pakendita: 0,833 kg

• Brutokaal: 1,038 kg

• Kõrgus: 248,000 mm

• Pikkus: 128,000 mm

• Laius: 223,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005308901
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