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Gyönyörködjön kertjében

Alakítson ki a kültéri tereken intim látványt és összhatást ezzel a fekete és arany színű 
vonzó Philips myGarden oszlopos lámpával. Meleg, fehér, energiatakarékos fényt biztosít, 
ami nélkülözhetetlen a kertben töltött kényelmes esti összejövetelekhez.

Vigyen stílust kertjébe fényekkel
• Dekoratív kültéri világítás
• Válassza a hagyományos stílushoz
• Válassza kültéri oszlopos kialakítású lámpaként
• Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Világítsa meg a kertet kiváló minőségű lámpákkal
• Mindig tartozék a Philips izzó
• Energiatakarékos
• Nagy teljesítményű világítás

Tapasztalja meg a kültéri világítást egyszerűen
• Időjárásálló



 Dekoratív kültéri világítás
A kültéri világítás még szebbé teheti a kertet vagy 
egyéb kültéri helyszínt, megvilágítva a szemet 
gyönyörködtető részeket, stílusos fényt szolgáltatva 
a járdaösvényeknek, illetve tökéletes hangulatot 
teremthet a barátokkal és családtagokkal eltöltött 
különleges estékhez. Ezért hozta létre a Philips a 
myGarden termékskálát, mely a stílust és 
praktikusságot ötvöző, lenyűgözően mutatós kültéri 
lámpák választékát kínálja, így Ön saját stílusában 
hozhatja ki a kültéri helyszínekből a lehető legtöbbet.

Válassza a hagyományos stílushoz
Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló 
vonalvezetésével segít a hagyományos stílusú kültéri 
helyszín kialakításában.

Válassza oszlopos kialakítású lámpaként
Hozza ki a legjobbat a kültéri helyszínéből ezzel az 
oszlopos kialakítású lámpával, amely tökéletes a kert, 
a terasz széle megvilágításához vagy a behajtó és 
gyalogutak hangsúlyozására.

Kiváló minőségű anyagok
Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. 
Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú 
anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan 
megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű sajtolt 
alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból 
készült.

Mindig tartozék a Philips izzó

A csomag kiváló minőségű Philips EcoLamp 
energiatakarékos izzókat tartalmaz a legjobb 
világítási hatás eléréséhez.

Energiatakarékos

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

Nagy teljesítményű világítás
Ez a kültéri lámpa erőteljes, meleg fehér fényt áraszt. 
Ragyogó fény a kert vagy terasz megvilágításához.

Időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri 
helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek 
vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az 
IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a 
víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a lámpa IP44-es 
értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz 
ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb 
általános kültéri használatra.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: alumínium, műanyag
• Szín: fekete

További funkcióval/tartozékkal
• Időjárásálló

A termék méretei és tömege
• Magasság: 124,7 cm
• Hosszúság: 32 cm
• Szélesség: 46,3 cm
• Nettó tömeg: 2,360 kg

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

60 Hz
• Izzó technológia: fluoreszkáló, 230 V
• Izzók száma: 1
• Foglalat: E27
• Watt fényforrás mellékelve: 23 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 100 W
• Színhőmérséklet: meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 10 000 óra
• Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
• LED: Nem
• Beépített LED: NEM
• A mellékelt fényforrás energiaosztálya: A óra
• A lámpa a következő energiaosztályú izzóval/

izzókkal kompatibilis:: A+ - E
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, freccsenő víz ellen védett
• Védelmi osztály: I - földelt
• A fényforrás a következő teljesítményű 

hagyományos izzónak felel meg:: 110 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 1 570 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 45,4 cm
• Hosszúság: 33,8 cm
• Szélesség: 33,8 cm
• Tömeg: 3,030 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
• Stílus: Heritage
• Típus: Oszlopos/talapzatos kialakítás
•

Kiadás dátuma  
2016-02-18

Verzió: 2.0.1

12 NC: 9150 013 30102
EAN: 87 18291 44372 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Fénypontok
Oszlopos/talapzatos kialakítás
Provence fekete

http://www.philips.com

