Philips myGarden
Nástěnné svítidlo

Raindrop
antracitová

01652/52/PN

Užívejte si krásnou zahradu
Vytvořte autentickou venkovní scénu díky tomuto krásnému nástěnnému svítidlu barvy
zašlého stříbra Philips myGarden. Je vyrobeno z kvalitního hliníku a vytvoří úsporné teplé
bílé osvětlení vaší zahrady nebo terasy.
Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě
• IP44 – odolné proti vlivům počasí

0165252PN

Nástěnné svítidlo
Raindrop antracitová

Specifikace
Design a provedení

• Materiál: hliník, syntetická látka
• Barva: antracitová

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Plně odolné proti počasí: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•

Výška: 42,8 cm
Délka: 30 cm
Šířka: 38,1 cm
Čistá hmotnost: 1,500 kg

• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: žárovka není
součástí balení
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než
1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: I – uzemnění

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení

Technické údaje

•
•
•
•
•
•
•

Přednosti

Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
Počet žárovek: 1
Patice/objímka: E27
Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
Ztlumitelné svítidlo: Ne
LED: Ne

•
•
•
•

Výška: 43,3 cm
Délka: 27 cm
Šířka: 27 cm
Hmotnost: 2,200 kg

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Heritage
• Typ: Nástěnné svítidlo
•
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Tento snímač Philips PIR je navržen speciálně pro
vlhká venkovní prostředí. Byl podroben přísným
testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň
krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje
stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě.
Tento snímač Philips PIR je zkonstruován se stupněm
krytí IP44: je chráněn proti stříkající vodě a jedná se
o výrobek ideální k obecnému používaní ve
venkovním prostředí.

