
Nautige oma kaunist
aeda
Looge oma hoovi autentne õhustik selle ilusa pronksivärvi Philips

myGardeni seinavalgustiga. See on valmistatud kvaliteetsest

alumiiniumist ja heidab teie imelisele aiale või terrassile sooja

valget energiasäästlikku valgust.

Kogege, et välisvalgustuse kujundamine on lihtne

• IP44 – ilmastikukindel

Seinavalgusti

myGarden

Raindrop

pronks
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Esiletõstetud tooted
IP44 – ilmastikukindel See Philipsi PIR-andur on loodud

spetsiaalselt kasutamiseks niisketes
väliskeskkondades ning on veekindluse
tagamiseks läbinud põhjalikud
katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks
näitajat: esimene neist viitab
kaitstusele tolmu eest, teine vee eest.
Sellel Philipsi PIR-anduril on tase IP44,
mis tähendab, et see on kaitstud

veepritsmete eest ning ideaalne
üldkasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: pronks

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Päritolu

• Tüüp: Seinavalgusti

• EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 42,8 cm

• Pikkus: 30 cm

• Kaal pakendita: 1,500 kg

• Laius: 38,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Ei

• LED: Ei

• Sisseehitatud LED: Ei

• Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei
ole komplektis

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

• Valgusallikate arv: 1

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: -

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 60 W

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallikas vahetatav: Jah

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696169858

• Kaal pakendita: 1,500 kg

• Brutokaal: 2,200 kg

• Kõrgus: 433,000 mm

• Pikkus: 270,000 mm

• Laius: 270,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005693401
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