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Vždy krásně prosvětlený domov

Tento bílý senzor pohybu Philips myGarden lze upevnit na zeď, na strop nebo do rohu ve 
vašem domě a dosáhnout tak 360° oblasti detekce. Senzor můžete nastavit podle svých 
potřeb a využívat jedinečnou funkci den/noc pro letní večery nebo z bezpečnostních důvodů.

Ať vás světlo uvítá doma
• Jednoduchá instalace senzoru
• 360° oblast detekce
• Jedinečná funkce den/noc

Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě
• Odolné proti vlivům počasí
• Vysoce kvalitní syntetické materiály
• Lze upevnit na zeď, strop nebo do rohu



 Jednoduchá instalace senzoru

Jednoduchý postup instalace usnadňuje výběr 
okamžiku, kdy a na jak dlouho zapne automatický 
senzor svítidlo(a).

360° oblast detekce

Tento senzor PIR od společnosti Philips lze upevnit 
do rohu na zeď a dosáhnout tak 360° oblasti 
detekce.

Jedinečná funkce den/noc

Využívejte jedinečnou funkci den/noc pro dlouhé 
letní večery nebo z bezpečnostních důvodů.

Na zeď, strop nebo do rohu
Tento senzor pohybu od společnosti Philips lze 
upevnit na zeď, na strop nebo do rohu.

Vysoce kvalitní syntetické materiály
Tento senzor PIR od společnosti Philips je vyroben 
speciálně pro venkovní prostory. Je velmi odolný a 
trvanlivý. Je vyroben z vysoce kvalitních syntetických 
materiálů.

Odolné proti vlivům počasí

Tento senzor PIR od společnosti Philips je navržen 
speciálně pro vlhké venkovní prostředí. Prošel 
náročnými testy, které ověřily a zajistily jeho 
odolnost proti vodě. Stupeň krytí IP se popisuje 
dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti 
prachu a druhý proti vodě. Tento senzor Philips PIR 
je zkonstruován se stupněm krytí IP44: je chráněn 
před stříkající vodou a je ideální pro venkovní 
použití.
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Specifikace
Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: bílá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Pohybový a denní i noční senzor: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 8,5 cm
• Délka: 15,8 cm
• Šířka: 14 cm
• Čistá hmotnost: 0,300 kg

Technické údaje
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 8,8 cm
• Délka: 15,9 cm
• Šířka: 14,1 cm
• Hmotnost: 0 330 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Funkční
• Typ: Detektor PIR
•
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