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Philips myGarden
Függesztett világítás
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Gyönyörködjön kertjében

E rozsdabarna Philips myGarden csillár eredeti hatásának köszönhetően a külterek 
varázslatos hellyé alakulnak. Meleg, fehér, energiatakarékos fényt biztosít, különleges 
atmoszférát kölcsönözve ezzel a meghitt családi étkezéseknek.

Vigyen stílust kertjébe fényekkel
• Dekoratív kültéri világítás
• Válassza a hagyományos stílushoz
• Válassza kültéri mennyezeti 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 mennyezeti lámpaként
Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a 
mennyezeti lámpával, amely tökéletes a ház 
bejáratának vagy teraszának megvilágítására.

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 tartalmaz kiváló minőségű Philips 
EcoClassic izzókat 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
• Szín: barna

A termék méretei és tömege
• Magasság: 86,5 cm
• Hosszúság: 18 cm
• Szélesség: 18 cm
• Nettó tömeg: 1,600 kg

Műszaki adatok
• Tápellátás: Intervallum: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Izzó technológia: halogén, 230 V
• Izzók száma: 1
• Armatúrafedél: E27
• Wattértékű izzó mellékelve: 53 W
• Maximum wattértékű csereizzó: 60 W
• Világos szín: 2800 K meleg fehér
• A lámpa élettartama akár: 2000 óra
• IP-kód: IP44, 1 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, freccsenő víz ellen védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű

Szerviz
• Garancia: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 31,8 cm
• Hosszúság: 18,8 cm
• Szélesség: 18,8 cm
• Tömeg: 1 800 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
• Stílus: Heritage
• Típus: Függesztett világítás
•
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