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Süllyesztett spotlámpa
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fehér
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Világítsa ki kertjét éjszakára

A Philips myGarden Fresco süllyesztett spotlámpa gyönyörű fénye a kert legszebb arcát 
emeli ki vagy tisztán megvilágítja a sötét területeket. Az állítható lámpafej irányított 
fénysugarat tesz lehetővé, hogy a fényt oda irányíthassa, ahol szüksége van rá.

Kertjéhez tervezve
• IP23 - időjárásálló

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Energiatakarékos
• Meleg fehér fény
• Mindig tartozék a Philips izzó



 Meleg fehér fény

A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, 
melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony 
Kelvin értékkel rendelkező lámpák meleg, 
otthonosabb fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin 
értékkel rendelkezők hideg fényt sugároznak. Ez a 
Philips lámpa meleg, fehér fényt ad az otthonos 
hangulat megteremtése érdekében.

Mindig tartozék a Philips izzó

A csomag tartalmaz kiváló minőségű Philips 
fényforrásokat a legjobb világítási hatás eléréséhez.

Energiatakarékos

Ez a Philips energiatakarékos lámpa a hagyományos 
fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így 
kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg 
amellett, hogy óvja környezetét.

IP23 - időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri 
helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek 
vetették alá a vízhatlanság biztosítása érdekében. Az 
IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a 
víz elleni védelem szintjét. Ez a kültéri lámpa IP23-as 
védelemmel van ellátva: ez óvja a vízcseppektől, és 
ideális veranda vagy terasz megvilágítására.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: rozsdamentes acél
• Szín: fehér

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Időjárásálló

A termék méretei és tömege
• Hosszúság: 10 cm
• Szélesség: 10 cm
• Nettó tömeg: 0,180 kg
• Süllyesztett távolság: 11 cm
• Kivágás hossza: 8,0 cm
• Kivágás szélessége: 8,0 cm

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220 V - 240 V, 50–

60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: GU10
• Watt fényforrás mellékelve: 50 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 50 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 2000 óra
• A fénysugár szöge: 30°
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED: Nem
• Beépített LED: NEM
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: D óra
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: C - E
• IP-kód: IP23, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, permetezett víz ellen védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 54 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 400 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 10,8 cm
• Hosszúság: 10,3 cm
• Szélesség: 9,3 cm
• Tömeg: 0,215 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
• Stílus: Funkcionális
• Típus: Süllyesztett spotlámpa
•
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