
Pro skvělé okamžiky
venku
Černá edice nástěnné lucerny Philips myGarden dodá venkovnímu

prostoru retro vzhled. Díky retro designu si stylově užijete chvíle

venku. Vysoce kvalitní materiál a černé provedení je pro váš osobní

styl dokonalým doplňkem.

Určeno ven

• Vysoce kvalitní materiály

Zvláštní vlastnosti

• Odolné proti vlivům počasí

Vychutnejte si život venku

• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

Nástěnné svítidlo

myGarden

Hoverfly

černá
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Přednosti
Vysoce kvalitní materiály
Toto venkovní svítidlo Philips je
vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
s prémiovou povrchovou úpravou. Díky
tomu je výrobek pevný, má dlouhou
životnost a je odolný proti korozi a
ušpinění za jakéhokoli počasí.

Odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo Philips je
speciálně navrženo pro vlhké venkovní
prostředí a prošlo náročnými testy,
které zajistily jeho voděodolnost.
Stupeň ochrany IP popisují dva údaje:
první označuje stupeň ochrany proti
prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je
zkonstruováno s ochranou IP44: je
chráněno proti stříkající vodě a jedná
se o výrobek, který je nejběžnější a
nejvhodnější pro všeobecné venkovní
použití.

Vytvořte stylovou atmosféru
Toto venkovní nástěnné svítidlo je
navrženo tak, aby splňovalo
nejmodernější trendy a styly, takže
bezproblémově zapadne do vašeho
venkovního prostředí a vytvoří
atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Plně odolné proti počasí: Ano

Zahradní prostor

• Zahradní prostor: Zahrada,
Předzahrádka

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Heritage

• Typ: Nástěnné svítidlo

• EyeComfort: Ne

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL): no
bulb included
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Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 22,4 cm

• Délka: 22,2 cm

• Čistá hmotnost: 0,967 kg

• Šířka: 24,8 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Napájení ze sítě: 50 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ne

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Energetická třída světelného zdroje:
žárovka není součástí balení

• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami
třídy: A++ až E

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: E27

• Příkon žárovky: -

• Maximální příkon náhradní žárovky:
60 W

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: I – uzemnění

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696156803

• Čistá hmotnost: 0,966 kg

• Hrubá hmotnost: 1,394 kg

• Výška: 263,000 mm

• Délka: 238,000 mm

• Šířka: 268,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005309101
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