Philips myGarden
Wandlamp

Raindrop
antraciet

01652/52/16

Volop genieten van uw tuin
Zorg voor een authentiek buitengevoel met deze prachtige Philips myGarden-wandlamp
in verweerd zilver. De lamp is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en werpt een
energiezuinig warm wit licht op uw betoverende tuin of terras.
Ontworpen voor uw tuin
• IP44 - weerbestendig
Duurzame verlichting
• Warmwit licht
• Altijd inclusief een Philips-lamp

016525216

Wandlamp

Raindrop antraciet

Specificaties
Design en afwerking

Kenmerken

• Dimbaar
• Volledig weerbestendig

• Energieklasse meegeleverde lichtbron: D
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: C
t/m E
• Levensduur tot: 2000 uur
• IP-classificatie: IP44, bescherming tegen
voorwerpen groter dan 1 mm, bestand tegen
spatten
• Beschermingsklasse: I - geaard

Afmetingen en gewicht van product

Service

• Materiaal: aluminium, kunststof
• Kleur: antraciet

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

•
•
•
•

Hoogte: 42,8 cm
Lengte: 30 cm
Breedte: 38,1 cm
Nettogewicht: 1,500 kg

• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•

Warmwit licht

Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Aantal lampen: 1
Lampvoet/lamphouder: E27
Vermogen meegeleverde lamp: 53W
Maximaal vermogen vervangende lamp: 60W
Dimbaar armatuur
LED: Nee
Geïntegreerde LED: NO

•
•
•
•

Hoogte: 43,3 cm
Lengte: 27 cm
Breedte: 27 cm
Gewicht: 2,200 kg

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Heritage
• Type: Wandlamp
•

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben,
die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een
warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht
produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit
licht voor een gezellige sfeer.

Altijd inclusief een Philips-lamp

Hoogwaardige Philips-lampen worden meegeleverd
voor het beste lichteffect.

IP44 - weerbestendig

Deze Philips-buitenlamp is speciaal voor vochtige
buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest
op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt
aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft
het beschermingsniveau tegen stof aan en het
tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze
lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en
ideaal voor buitengebruik.
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