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Pokochajte sa nádhernou
záhradou
Toto nástenné svietidlo Philips myGarden z nehrdzavejúcej ocele má čistý a moderný
tvar, ktorý zapadne do akéhokoľvek vonkajšieho priestoru. Vyžaruje teplé biele úsporné
svetlo a je vhodné na stenu aj na strop.
Definujte dizajn svojej záhrady pomocou svetla
• Dekoratívne vonkajšie osvetlenie
• Výber pre moderný štýl
• Vhodné na inštaláciu na stenu aj strop
• Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály
Osvetlite svoju záhradu kvalitným svetlom
• Súčasťou každého svietidla je žiarovka Philips
• Úspora energie
• Silné svetlo
Vychutnajte si vonkajšie osvetlenie bez problémov
• Jednoduché nastavenie pre akýkoľvek druh použitia
• Odolné voči poveternostným vplyvom

172534716

Nástenné svietidlo
Vine antikorová

Hlavné prvky
Dekoratívne vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie dokáže skrášliť vzhľad vašej
záhrady či iného vonkajšieho priestoru tým, že
nasvieti pútavé prvky, štýlovo osvetlí chodníky,
prípadne vytvorí skvelú atmosféru pre
nezabudnuteľné večery s rodinou a priateľmi. Práve
preto vyvinula spoločnosť Philips rad myGarden –
sortiment nádherných dekoračných vonkajších
svietidiel, ktoré vynikajú jedinečným dizajnom aj
funkčnosťou a umožňujú vám pretvoriť vonkajší
priestor podľa vášho vkusu.

Technické údaje
Úspora energie

Inštalácia na stenu aj strop

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

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Úplne odolné voči poveternostným vplyvom
• Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop

Rozmery a hmotnosť výrobku

Toto svietidlo 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.

Silné svetlo

Toto vonkajšie svietidlo vytvára silné teplé biele
svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu
alebo terasu.

Jednoduché nastavenie

Nainštalujte toto svietidlo na stenu alebo na strop –
presne podľa svojich predstáv.

Materiály vysokej kvality

• Priestor záhrady: Dvor, Predzáhradka

Dizajn a povrchová úprava

Výber pre moderný štýl

Toto svietidlo bolo navrhnuté v Európe a vyznačuje
sa jedinečným dizajnom, pomocou ktorého vytvoríte
vonku moderný štýl.

Priestor záhrady

Toto svietidlo a všetky konzoly sú navrhnuté pre
jednoduchú inštaláciu. Všetko potrebné nájdete v
balení – vrátane praktického kľúča a skrutky typu
torx a jasných pokynov, ktoré vám poskytnú
informácie o tom, kde je vhodné produkt umiestniť
a aká hodnota IP mu je pridelená.

Odolné voči poveternostným vplyvom

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené
špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a
trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho
nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného
hliníka a špičkových syntetických materiálov.
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Výška: 25 cm
Dĺžka: 28 2 cm
Šírka: 12,6 cm
Hmotnosť netto: 0,700 kg

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

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: 20 W
Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým
výkonom: 20 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: 95 W
Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 1 320 lm

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia

Súčasťou každého svietidla je žiarovka
Philips
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•

Výška: 25,9 cm
Dĺžka: 25,3 cm
Šírka: 13,3 cm
Hmotnosť: 0,900 kg

Rozličné

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

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

