
Stiilselt säästmine
Ainulaadne disain ainulaadseteks hetkedeks õues. See elegantne

helehall Philipsi seinavalgusti heidab sooja valget energiasäästlikku

valgust. Kaunid kahesuunalise valguse efektid kutsuvad teid aeda

lõõgastuma.

Säästlikud valgustuslahendused

• Ülipikk kasutusaeg

• Energiasääst

Tooge disain aeda

• Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

• Valige oma aia jaoks seinavalgusti

Ühendage meeleolu ja mugavus

• Tervitav ja soe valge valguskuma

Eriomadused

• Kahesuunalise valguse efekt

• Hõpsasti seadistatav igaks olukorraks

• Ilmastikukindel

Seinavalgusti

myGarden

Shades

Hall
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Esiletõstetud tooted
Ülipikk kasutusaeg

Komplektis on Philipsi ülipika, kuni
20 000-tunnise kasutusajaga lamp.

Energiasääst

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

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.

Tervitav ja soe valge valgus

Philipsi välisvalgustid on valgustisari,
mis heidab kaunist sooja ja tervitavat
valgust. Valgustemperatuur on 2700
kelvinit. Valgusti heidab ka piisavalt
valgust, et luua selge nähtavus, et
saaksite oma väliruumi ka pimeduse
saabumise järel oma soovi kohaselt
kasutada ning lõõgastuda, teades et
õues on kogu öö jooksul turvaline ja
kindel.

Kahesuunalise valguse efekt
Kahesuunalise valguse efekt aia
üldiseks valgustamiseks.

Lihtne paigaldada
See valgusti ja selle kinnitused on
loodud lihtsaks paigaldamiseks ning
komplektis on olemas kõik kasulikud
abivahendid, mida selleks vaja läheb,
nagu Torxi mutrivõti ja kruvikeeraja.
Komplekt sisaldab ka täpseid
juhendeid selle kohta, kuhu valgustit
saab paigaldada, ning muud vajalikku
teavet veekindluse IP-reitingu kohta.

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.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: Hall

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

• Keskvalgusti: Ei

Aiapiirkond

• Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Stiliseerige: Kaasaegne

• Tüüp: Seinavalgusti

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 8,2 cm

• Pikkus: 17,1 cm

• Kaal pakendita: 0,740 kg

• Laius: 17 cm
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Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 10 000 tund(i)

• Toiteallikas: 50–60 Hz

• 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: -

• IP-kood: IP44

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514385368

• Kaal pakendita: 0,400 kg

• Brutokaal: 0,500 kg

• Kõrgus: 24,450 cm

• Pikkus: 9,500 cm

• Laius: 18,500 cm

• Materjali number (12NC):
915002149903
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