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Nástěnné svítidlo
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Užívejte si krásně osvětlenou 

zahradu
Nástěnné svítidlo Philips myGarden Stream vyrobené z hliníku nabízí nadčasový styl 
klasické plynové lampy. Avšak vyzařované světlo je moderní a přináší hřejivé, vysoce 
kvalitní světlo oživující venkovní prostory.

Určeno pro vaši zahradu
• IP44 – odolné proti vlivům počasí

Udržitelné řešení osvětlení
• Úspora energie



 Úspora energie

Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná 
žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit 
vaše peníze i životní prostředí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí

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 chráněno proti stříkající vodě 
a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný ve 
venkovním prostředí.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Odolné vůči počasí: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 27,5 cm
• Délka: 23,7 cm
• Šířka: 19,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,763 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W

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

• Třída ochrany: I – uzemnění

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 29,7 cm
• Délka: 24,6 cm
• Šířka: 20,2 cm
• Hmotnost: 1,027 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Heritage
• Typ: Nástěnné svítidlo
•

Specifikace
Nástěnné svítidlo
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