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Valaise pihasi illan tullen

Upotettava Philips myGarden Crust LED -kohdevalaisin valaisee kulkureitit ja ajotiet 
hillityn tyylikkäästi. Ruostumattoman teräksen kaltaiset laadukkaat materiaalit ja Philipsin 
LED-lamput pitävät huoltotarpeen mahdollisimman pienenä.

Ympäristöystävällinen valaistusratkaisu
• Energiaa säästävä
• Korkealaatuinen LED-valo

Tuo muotoilua puutarhaasi
• Laadukas ruostumaton teräs ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan
• Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet
• Helppo asentaa
• IP67 – säänkestävä
• Käyttöikä jopa 25 vuotta



 Energiaa säästävä

Tämä Philips-valaisin säästää energiaa 
verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja 
pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet 
samalla ympäristöä.

Laadukas materiaali
Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti 
ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee 
puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on 
valmistettu korkealaatuisesta 
ruostumattomasta teräksestä ja huippuluokan 
synteettisistä materiaaleista.

IP67 – säänkestävä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu 
käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa, ja sen 
kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 

olosuhteissa. IP-kestävyysluokitus ilmaistaan 
kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa 
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän 
ulkovalaisimen luokitus on IP67, joten se kestää 
hetkellisen upotuksen veteen. Valaisin sopii 
erinomaisesti pihalle ja ajotielle ja pysyy ehjänä, 
vaikka ajaisit autolla sen yli.

Helppo asentaa

Valaisimen asentaminen voi olla joskus 
hankalaa, mutta Philips outdoor -valaisinten 
asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. 
Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain 
asennusta varten.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden 
takuun lisäksi Philips myöntää LED-

järjestelmälle (LED-moduuli ja liitäntälaite) 5 
vuoden takuun.

Pitkä käyttöikä

Todella luotettava valonlähde. Tämän Philipsin 
LED-valaisimen mukana toimitettava LED-
lamppu kestää jopa 25,000 tuntia (vastaa 25:tä 
vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia 
päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan 
noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan 
kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman 
lampunvaihtoja.

Korkealaatuinen LED-valo
Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava 
LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin 
kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, 
mahdollistaa optimaalisen valotehon ja toistaa 
kodin värit eloisina.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: ruostumatonta terästä, synteettinen
• Väri: ruostumaton teräs

Tuotteen mitat ja paino
• Pituus: 11,5 cm
• Leveys: 11,5 cm
• Upotussyvyys: 11,5 cm
• Aukon pituus: 10,5 cm
• Aukon leveys: 10,5 cm

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 230 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 3 W

• Valon väri: lämmin valkoinen
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 270 lm
• Valaisin himmennettävissä: ei
• LED
• Käyttöikä jopa: 25 000 h
• IP-koodi: IP67, pölytiivis, suojaus upotettaessa 

tilapäisesti
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 

27 W

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
• tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
•
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