
Rozsviťte svůj venkovní
život
Tato venkovní napájecí zásuvka se snadno instaluje. Dodává do

celé zahrady energii, takže si můžete užívat venkovní prostor bez

omezení.

Určeno pro vaši zahradu

• IP44 – odolné proti vlivům počasí

• Bezpečná a snadná instalace

• Zajistěte si v zahradě dodatečné napájení

Napájení

myGarden

Rock s bočním uzemněním

nerez
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Přednosti
IP44 – odolné proti vlivům počasí

Tyto venkovní zásuvky Philips jsou
navrženy speciálně pro vlhká venkovní
prostředí. Byly podrobeny přísným
testům, které ověřily jejich
voděodolnost. Stupeň krytí IP se
popisuje dvěma údaji: první označuje
stupeň ochrany proti prachu a druhý
proti vodě. Tyto venkovní zásuvky jsou

zkonstruovány se stupněm krytí IP44:
jsou chráněny proti stříkající vodě a
jedná se o výrobek ideální k obecnému
používaní ve venkovním prostředí.

Bezpečná a snadná instalace

Instalace tohoto venkovního
napájecího zdroje Philips je
jednoduchá a přímočará. Přehledné
pokyny ohledně místa, kam výrobek
instalovat, a příslušné informace o
odolnosti proti vodě (stupni krytí IP)
jsou přiloženy.

Dodatečné napájení

Tento samostatný napájecí blok vám
umožní snadno přivést dodatečné
napájení do zahrady.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: nerez

• Materiál: nerezová ocel

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Plně odolné proti počasí: Ano

Zahradní prostor

• Zahradní prostor: Zahrada,
Předzahrádka

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Nadčasový

• Typ: Napájení

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 23 cm

• Délka: 7,0 cm

• Čistá hmotnost: 0,937 kg

• Šířka: 7,0 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• LED: Ne

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718291455400

• Čistá hmotnost: 0,937 kg

• Hrubá hmotnost: 1,046 kg

• Výška: 245,000 mm

• Délka: 79,000 mm

• Šířka: 97,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915004203901
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