
Užívejte si krásně
osvětlenou zahradu
Toto originální černé bodové svítidlo Philips Puled dodá noční

zahradě půvab. Vyzařuje hřejivé bílé světlo, které v noci zahradu

oživí při rodinné večeři nebo venkovním setkání.

Světelné režimy

• Měkké teplé bílé světlo

Dolaďte styl svých venkovních prostor

• Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Určeno ven

• Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Zvláštní vlastnosti

• Nastavitelné bodové světlo

• Snadné nastavení pro každé použití

Navrhněte si světelnou zahradu

• Dekorativní venkovní osvětlení

Stojanové/sloupové

myGarden

PULED

černá

LED
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Přednosti
Měkké teplé bílé světlo

Teplé bílé světlo vytvoří útulnou
atmosféru. Chytré světlo, které se
jednoduše přizpůsobí vaší činnosti.

Navrženo pro venkovní použití
Toto venkovní svítidlo Philips je
navrženo speciálně pro vlhká venkovní
prostředí. Bylo podrobeno přísným
testům, které ověřily jeho
voděodolnost. Stupeň krytí IP se
popisuje dvěma údaji: první označuje
stupeň ochrany proti prachu a druhý
proti vodě. Toto venkovní svítidlo je
zkonstruováno se stupněm krytí IP44.
Je tedy chráněno proti stříkající vodě a
jedná se o výrobek nejčastěji
používaný ve venkovním prostředí,
kam se ideálně hodí.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo Philips je vyrobeno
speciálně pro venkovní prostory. Je
odolné a navrženo pro dlouhou
životnost, takže bude vaši zahradu
osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno
z vysoce kvalitního tlakově litého
hliníku a opravdového skla.

Nastavitelné bodové světlo

Namiřte světlo požadovaným směrem
jednoduchým nastavením, otočením
nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Jednoduchá instalace
Dekorativní venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit
podobu vaší zahrady nebo venkovních
prostor – osvětlit poutavé prvky,
stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit
ideální prostředí pro nezapomenutelné
večery s přáteli a rodinou. To je také
důvod, proč společnost Philips přišla
s nádherně dekorativními venkovními
svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se
elegancí a funkčností, díky nimž
můžete naplno využít venkovní prostor
a vtisknout mu vlastní styl.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: hliník, sklo

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Přesně směrované světelné paprsky:
Ano

• Stmívatelné: Ano

• Plně odolné proti počasí: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Funkční

• Typ: Stojanové/sloupové

• EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 10,5 cm

• Délka: 9,7 cm

• Čistá hmotnost: 0,584 kg

• Šířka: 9,7 cm

Servis

• Záruka: 2 roky
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Technické údaje

• Životnost až: 15 000 h

• Celkový světelný tok svítidla (skryto):
395 lm

• Světelný tok žárovky: 395 lm

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 50 W

• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Barva světla: teplá bílá

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ne

• Energetická třída světelného zdroje: A
+

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

• Počet žárovek: 1

• Patice/objímka: GU10

• Příkon žárovky: 5 W

• Maximální příkon náhradní žárovky: 5
W

• Kód IP: IP44, ochrana proti
předmětům větším než 1 mm, ochrana
proti polití vodou

• Třída ochrany: I – uzemnění

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696176849

• Čistá hmotnost: 0,672 kg

• Hrubá hmotnost: 0,796 kg

• Výška: 21,000 cm

• Délka: 12,500 cm

• Šířka: 12,500 cm

• Číslo materiálu (12NC): 915006003701
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