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Desfrute de um jardim
maravilhoso
A sensação autêntica desta suspensão myGarden em castanho rústico da Philips transforma
o seu espaço exterior num local mágico. Esta emite luz economizadora branca quente, para
poder desfrutar de um ambiente especial durante uma refeição calorosa em família.
Decore o seu jardim com luz
• Iluminação para exterior decorativa
• Opte por um estilo tradicional
• Opte por plafons para exterior
• Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
Ilumine o seu jardim com luz de alta qualidade
• Tem sempre uma lâmpada Philips incluída
• Economizadora
• Luz potente
Experimente uma iluminação de exterior simples
• Impermeável

154068616

Suspensão

Hedge castanho

Destaques
Iluminação para exterior decorativa

A iluminação para exterior pode melhorar a
aparência do seu jardim ou espaço exterior,
destacando características apelativas, iluminando
caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito
para aquelas noites memoráveis com os amigos e a
família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden,
uma gama maravilhosa de iluminação decorativa para
exterior com requinte e funcionalidade para o ajudar
a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com
o seu próprio estilo.

Especificações
Economizadora

Opte por plafons

Aproveite ao máximo o seu espaço exterior com
este plafon, perfeito para iluminar a entrada da sua
casa ou um terraço.

Material de elevada qualidade

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente
para espaços exteriores. Este é resistente e
duradouro para iluminar o seu jardim noite após
noite. É fabricado em alumínio fundido de alta
qualidade e materiais sintéticos superiores.

• Material: alumínio, sintético
• Cor: castanho

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Intensidade regulável
• Totalmente resistente a intempéries

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Opte por um estilo tradicional

Concebido na Europa, este candeeiro tem
características de design exclusivas para o ajudar a
criar um estilo exterior tradicional.

Design e acabamento

Altura: 86,5 cm
Comprimento: 18 cm
Largura: 18 cm
Peso líquido: 1,600 kg

Especificações técnicas
Esta luz da Philips economiza energia em
comparação com fontes de iluminação tradicionais,
ajudando-o a poupar dinheiro nas suas contas de
electricidade e a contribuir para a protecção do
ambiente.

Luz potente

Esta lâmpada para exterior fornece luz branca suave
potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o
seu jardim ou terraço.

Impermeável

Tem sempre uma lâmpada Philips
incluída

• Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Encaixe/casquilho: E27
• Potência da lâmpada incluída: 53 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Candeeiro de intensidade de luz regulável
• LED: Não
• LED incorporado: NÃO
• Classe energética da fonte de luz incluída: D
• Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: C
aE
• Vida útil até: 2000 hrs
• Código IP: IP44, proteção contra objetos com mais
de 1 mm, proteção contra água salpicada
• Classe de proteção: II - isolamento duplo

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Estão sempre incluídas na embalagem lâmpadas
Philips de alta qualidade para obter o melhor efeito
de luz.
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Este candeeiro para exterior Philips foi concebido
especialmente para ambientes húmidos ao ar livre e
foi sujeito a testes rigorosos para assegurar a sua
resistência à água. A classificação IP é descrita por
dois números: o primeiro refere-se ao nível de
protecção contra pó, o segundo à protecção contra
água. Este candeeiro foi concebido com a
classificação IP44: está protegido contra salpicos de
água; este produto é muito comum e perfeito para
uma utilização geral no exterior.
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Altura: 31,8 cm
Comprimento: 18,8 cm
Largura: 18,8 cm
Peso: 1,838 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Excelência
• Tipo: Suspensão
•

