
 

myGarden
 

Philips myGarden
Oszlopos/talapzatos 
kialakítás

Bamboo
inox

16342/47/16
Saving in style

Ez az elegáns Philips, rozsdamentes acélból készült kültéri oszlopos lámpa meleg fehér, 
energiatakarékos fényt biztosít a kertben vagy a teraszon. Így tovább folytathat minden 
kerti tevékenységet. Merítsen ösztönzést a kellemes kültéri összejövetelekből.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
• Akár 80%-os energiamegtakarítás
• Masszív és megbízható kialakítás kiváló minőségű anyagokból
• Különösen hosszú élettartamú izzó

Vigyen stílust kertjébe
• Van szeme a részletekhez? Páratlan minőségű elegáns anyagok
• Alkalmazási területek széles választéka
• Stílusos és kortárs kialakítás az Ön kertje számára

Kösse össze a hangulatot a kényelemmel
• Meleg és barátságos fény

Különleges jellemzők
• IP 44, szabadtéri használatra tervezett



 Energiatakarékos

A Philips Ecomoods kültéri termékek széles 
választékot biztosítanak az elérhető árú 
világítástechnikai termékek piacán – kortárs 
kialakítás ötvözve a legújabb energiatakarékos 
technológiával. Akár 80%-os 
energiamegtakarítás a hagyományos 
fényforrásokhoz képest. Az eredmény egy nem 
csupán az Ön zsebe, de a Föld szempontjából 
is előnyös választás.

Van szeme a részletekhez?

Minden egyes darab olyan kiemelkedő 
minőségű és a használatnak ellenálló 
alkatrészekből áll, mint pl. sajtolt alumínium és 
rozsdamentes acél.

Kiváló minőségű anyagok

Tartósságra tervezve. A Philips Ecomoods 
kültéri lámpakollekció minden egyes darabja 
kiváló minőségű anyagokból és elemekből áll, 
hogy minden termék ellenálljon a kültéri 
időjárási viszonyoknak.

Szabadtéri használatra tervezett

Az IP44 védelem azt jelenti, hogy ezeket a 
termékeket kültéri használatra tervezték, így 
biztos lehet benne, hogy az Ecomoods kültéri 
lámpák beragyogják majd a kertet, akár esik, 
akár fúj.

Széles alkalmazási terület
Ideális kültéri világítás kertekhez, teraszokhoz, 
járdákhoz vagy erkélyekhez. A Philips 
Ecomoods kültéri termékcsalád által kínált fali-
, oszlopos, mennyezeti és talapzatos világítás 
este is kellemes, megnyugtató légkört teremt, 

valamint sötétedés után is megfelelő látási 
viszonyokat biztosít.

Stílusos és kortárs kialakítás
A Philips Ecomoods kortárs kialakítása, az 
egyben stílusos és letisztult tervezés 
tökéletesen beleolvad a kert vagy a terasz 
világába, így mind éjjel, mind pedig nappal 
gyönyörű megjelenést kölcsönöz a 
termékválaszték egésze számára. Lámpák 
széles választékából válogathat, így biztosan 
talál az Ön kültéri területéhez illő és az Ön 
ízlésének megfelelő terméket.

Különösen hosszú élettartamú izzó

Tartozék Philips izzó különösen hosszú, akár 
20 000 óra élettartammal.

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: rozsdamentes acél, műanyag
• Szín: inox

További funkcióval/tartozékkal
• Időjárásálló

A termék méretei és tömege
• Magasság: 84,2 cm
• Hosszúság: 10 cm
• Szélesség: 10 cm
• Nettó tömeg: 1,060 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: 11 W
• Maximum teljesítményű cserefényforrás: 11 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:: 50 W
• A mellékelt izzó fénykibocsátása: 600 lm

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 102,9 cm
• Hosszúság: 11,7 cm
• Szélesség: 10,5 cm
• Tömeg: 1,549 kg

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