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Vychutnajte si nádherne
osvetlenú záhradu
Nástenné svietidlo Philips myGarden Woods z nehrdzavejúcej ocele sa vyznačuje vysokým celkovým
svetelným výkonom a nepriamym dekoratívnym svetelným efektom. Dokonale sa hodí na zvýraznenie
exteriérových múrov. Vďaka ekologickej žiarovke, ktorá je súčasťou balenia, je súčasne aj energeticky
úsporné.
Určený pre vašu záhradu
• IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Úspora energie
• Teplé biele svetlo
• Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips

172264716

Nástenné svietidlo
Woods antikorová

Hlavné prvky
Teplé biele svetlo

Technické údaje
Úspora energie

Záhrada

• Záhrada: Zadný dvor, Predný dvor

Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: syntetický materiál, nehrdzavejúca oceľ
• Farba: antikorová

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

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•
Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje
v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou
Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie
s vysokou hodnotou produkujú chladné,
energickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša
teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

Súčasťou každého svietidla je žiarovka
Philips

Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v
porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí
energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za
elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k
ochrane životného prostredia.

IP44 – odolný voči poveternostným
vplyvom

Technické špecifikácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Súčasťou balenia sú vysoko kvalitné úsporné
žiarovky Philips EcoLamp, vďaka ktorým vytvoríte to
najkvalitnejšie svetlo.

Toto vonkajšie svietidlo značky Philips je špeciálne
navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť
voči vode bola prísne testovaná. Úroveň IP je určená
dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred
prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie
svietidlo je navrhnuté na úrovni IP44: je chránené
pred špliechajúcou vodu, tento produkt je
najčastejšie používaný a ideálny na hlavné vonkajšie
použitie.

Výška: 21,3 cm
Dĺžka: 13,6 cm
Šírka: 12,3 cm
Hmotnosť netto: 0,420 kg

Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Technológia žiarovky: fluorescenčné, 230 V
Počet žiaroviek: 1
Objímka/pätica: E27
Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 15 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 15 W
Farba svetla: teplá biela
Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
LED: Nie
Zabudované LED: Nie
Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami)
triedy: A+ až E
Životnosť až: 10 000 hod.
Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 75 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 970 lm

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 23,4 cm
Dĺžka: 14,1 cm
Šírka: 12,6 cm
Hmotnosť: 0,603 kg

Rozličné

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

Dátum vydania
2017-06-09

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Všetky práva vyhradené.

Verzia: 2.0.1

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Philips
Lighting Holding B.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

12 NC: 9150 038 16901
EAN: 54 13987 12315 3

www.philips.com

