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Premeňte slnečné svetlo
na LED osvetlenie
Slnkom napájané nástenné svietidlo Philips myGarden Raven má úsporné diódy LED
a samostatný solárny panel, ktoré sú zárukou dlhej svietivosti. Jednoduchý diskový tvar je
stelesnením moderného štýlu v prvotriednom hliníkovom vyhotovení.
Určený pre vašu záhradu
• Jedinečná funkcia denného/nočného režimu
• IP44 – odolný voči poveternostným vplyvom
• Bez potreby napájacích káblov
• Samostatný solárny panel
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Slnečná energia
• Vysoko kvalitné osvetlenie LED
• Teplé biele svetlo
• Maximálne trvanie svetla: 5 hodín
Špeciálne vlastnosti
• Vypínač na výrobku

178229316

Nástenné svietidlo

Raven antracitová, LED

Hlavné prvky
Vysoko kvalitné osvetlenie LED

IP44 – odolný voči poveternostným
vplyvom

Samostatný solárny panel

Toto solárne svietidlo Philips myGarden má
samostatný solárny panel pripojený ku svetlu
pomocou kábla.
Technológia LED integrovaná v tomto svietidle
Philips je jedinečne vyvinutým riešením
spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu
okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny
svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb
vášho domova.
Teplé biele 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.

Slnečná energia

Bez potreby napájacích káblov
Solárne svietidlá Philips myGarden sú
navrhnuté tak, aby získavali väčšinu energie zo
slnka, pre dlhšie trvajúce svetlo. Vďaka nulovej
spotrebe elektriny vám pomáhajú šetriť
peniaze a prispievajú k životnému prostrediu.
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.

Maximálne trvanie svetla: 5 h

So svietidlami Philips myGarden Solar je
inštalácia vonkajšieho osvetlenia hračkou, ich
umiestnenie v záhrade zaberie len niekoľko
minút – a to aj vtedy, ak ste vonkajšie
osvetlenie nikdy predtým neinštalovali.
Nepotrebujú žiadne sieťové napájacie káble, a
tak ich môžete umiestniť presne podľa svojich
potrieb, bez ohľadu na vzdialenosť
od elektrickej zásuvky.

Solárne svietidlá Philips myGarden sú
navrhnuté tak, aby väčšiu časť energie získavali
zo slnka, pre dlhšie trvajúce svetlo.
Vysokokvalitný solárny panel aj LED svietidlo
maximalizujú zber slnečnej energie. Dĺžka doby
svietenia závisí od množstva slnečného svetla,
ktoré solárny panel prijme. Pri dobrom počasí
je maximálna dĺžka trvania svietenia 5 hodín.
Okrem toho pomáhajú funkcie šetriace
energiu, ako je spínač zapnutia/vypnutia alebo
pohybový snímač, zabezpečiť, že budete môcť
osvetliť vaše vonkajšie priestory jasným
svetlom bez ohľadu na počasie či ročné
obdobie.

178229316

Nástenné svietidlo

Raven antracitová, LED

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Materiál: hliník, syntetický materiál
• Farba: antracitová

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
•
•
•
•

Snímač zotmenia
Odolné voči poveternostným vplyvom
Slnečná energia
5 ročná záruka na modul LED

Rozmery a hmotnosť výrobku
•
•
•
•

Výška: 10,1 cm
Dĺžka: 17 cm
Šírka: 15 cm
Hmotnosť netto: 1,613 kg

Technické špecifikácie

• Napájanie zo siete: 7,4 V
• Technológia žiarovky: LED, Bezpečné, veľmi nízke
napätie
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 3,5 W

•
•
•
•
•

Farba svetla: teplá biela
Životnosť žiarovky až do: 15 000 hod.
Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 280 lm
LED: áno
Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než
1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
• Trieda ochrany: III – bezpečné, veľmi nízke napätie
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 27 W

Servis

• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
•
•
•
•

Výška: 44,8 cm
Dĺžka: 27,3 cm
Šírka: 10,3 cm
Hmotnosť: 2,050 kg

Rozličné

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