Philips myGarden
Nástenné svietidlo

Topiary
čierna

myGarden
01816/30/PN

Vytvorte si skvelú atmosféru v exteriéri
Čierna edícia so vzhľadom v štýle vintage
Preneste vzhľad v štýle vintage do exteriéru v podobe čiernej edície nástenného svietidla
z kolekcie Philips myGarden. Vďaka retro dizajnu si ešte viac vychutnáte chvíle strávené v exteriéri.
Vysoko kvalitné materiály a čierna povrchová úprava dokonale ladia s vaším osobným štýlom.
Navrhnuté na použitie vonku
• Vysokokvalitné materiály
Špeciálne vlastnosti
• Odolné voči poveternostným vplyvom
Vychutnajte si život vonku
• Vytvorte štýlovú a útulnú atmosféru

0181630PN

Nástenné svietidlo
Topiary čierna

Technické údaje
Záhrada

• Záhrada: Zadný dvor, Predný dvor

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: hliník, sklo
• Farba: čierna

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Úplne odolné voči poveternostným vplyvom

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 29 cm
Dĺžka: 30 cm
Šírka: 35 cm
Hmotnosť netto: 1,260 kg

Technické špecifikácie
•
•
•
•

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 Hz
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: žiarovka
nie je súčasťou balenia
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 60 W

Hlavné prvky
Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla:
neobsahuje žiarovku
• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A++ až E
• Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
•
•
•
•

Odolné voči poveternostným vplyvom

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 41,4 cm
Dĺžka: 27,5 cm
Šírka: 25,9 cm
Hmotnosť: 1,755 kg

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
• Štýl: Dedičstvo
• Typ: Nástenné svietidlo
•

Toto vonkajšie svietidlo od spoločnosti Philips je
navrhnuté špeciálne do vlhkého vonkajšieho
prostredia a bolo podrobené náročným testom, aby
sa zaistila jeho vodeodolnosť. Úroveň ochrany je
vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje úroveň
ochrany proti prachu a druhé ochranu proti vode.
Toto svietidlo nesie označenie IP44: je odolné voči
striekajúcej vode, čo je najvhodnejšia ochrana pri
všeobecnom použití vonku.

Vytvorte štýlovú atmosféru

Toto exteriérové nástenné svietidlo je navrhnuté
v súlade s najnovšími trendmi a súčasným životným
štýlom, aby dokonale zapadlo do vášho exteriéru
a vytváralo atmosféru, po ktorej ste vždy túžili.

Vysokokvalitné materiály

Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené
z vysokokvalitných materiálov so špičkovou
povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný
a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá
hrdzi a tvorbe škvŕn.
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