
Upeita hetkiä ulkona
Musta Philips myGarden -seinävalaisin tuo vintage-tyyliä

ulkotiloihin. Laadukkaista materiaaleista valmistettu musta

retrohenkinen valaisin sopii täydellisesti jokaiseen tyyliin ja antaa

ulkohetkiin eleganssia.

Tarkoitettu ulkokäyttöön

• Laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

• Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona

• Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Seinävalaisin

myGarden

Topiary

musta
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Kohokohdat
Laadukkaat materiaalit
Philips-ulkovalaisimen muotoilussa on
käytetty laadukkaita materiaaleja, ja
sen pintaviimeistely on ensiluokkainen.
Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin
on ruostesuojattu ja kestää kaikenlaisia
sääolosuhteita.

Säänkestävä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys
on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-
taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja
pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä.
Tämän lampun luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön.

Luo tyylikäs tunnelma
Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on
huomioitu viimeisimmät trendit, ja se
sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja
täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: musta

• Materiaali: alumiini

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säänkestävä: Kyllä

Puutarha

• Puutarha: Takapiha, Etupiha

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille

• Tyyli: Perinteikäs

• Tyyppi: Seinävalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): no
bulb included

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 29 cm

• Pituus: 30 cm

• Nettopaino: 1,575 kg

• Leveys: 35 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot

• Verkkovirta: 50 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: ei

• Kiinteä LED: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: ei sisällä lamppua

• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Kanta/kupu: E27

• Mukana toimitettavan lampun teho: -

• Vaihtolampun enimmäisteho: 60 W

• IP-koodi: IP44

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696156766

• Nettopaino: 1,575 kg

• Bruttopaino: 2,232 kg

• Korkeus: 414,000 mm

• Pituus: 259,000 mm

• Leveys: 275,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005308701
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