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Převeďte sluneční světlo 

na světlo LED
Zachyťte energii slunce sloupkovým svítidlem Philips myGarden Dusk. Vysokokapacitní 
solární panel a efektivní diody LED vytvářejí dlouhotrvající světlo. Důmyslný design je 
doma kdekoli: nabízí jemný styl a krásné světlo.

Určeno pro vaši zahradu
• Jedinečná funkce den/noc
• IP44 – odolné proti vlivům počasí
• Integrovaný solární panel
• Nepotřebujete kabely

Udržitelné řešení osvětlení
• Solární energie
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí
• Hřejivé bílé světlo
• Maximální výdrž světla: 6 hodin

Zvláštní vlastnosti
• Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku



 Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie LED integrovaná v tomto svítidle 
Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté 
společností Philips. Zapíná se okamžitě a 
současně umožňuje optimální světelný výkon, 
který nechá vyniknout jasné barvy vašeho 
domova.

5letá záruka na systém LED

Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc 
ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na 
LED systém, do nějž patří lampový modul LED 
a vinutí.

Hřejivé bílé světlo

Teplota barvy světla se může různit a udává se 
v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou 

hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují 
hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky 
s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které 
působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí 
hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou 
atmosféru.

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.

Integrovaný solární panel

Součástí tohoto svítidla Philips myGarden Solar 
je integrovaný solární panel. Svítidlo 
neobsahuje žádné kabely a vydává až 
100 lumenů světla, což postačuje k osvětlení 
určené oblasti nebo zvýraznění nějakého 
prvku.

Nepotřebujete kabely

Svítidla Philips myGarden Solar vás zbaví 
náročné a někdy problematické práce 
s venkovní instalací, protože jejich umístění 
v zahradě vyžaduje jen několik minut – 
dokonce i v případě, že jste venkovní osvětlení 
nikdy neinstalovali. Odpadají totiž starosti 
s napájecími kabely a máte k dispozici spoustu 
flexibility při umístění, protože se nemusíte 
omezovat na prostor blízko zásuvky.

Solární energie

Svítidla Philips myGarden Solar jsou navržena 
tak, aby maximálně využila energii získanou ze 
slunce a zajistila tak déletrvající světlo. Jelikož 
vůbec nespotřebovávají elektřinu, pomohou 
vám šetřit peníze a zároveň i životní prostředí.
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Design a provedení
• Materiál: hliník, syntetická látka
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Denní i noční senzor: Ano
• Odolné vůči počasí: Ano
• Solární energie: Ano
• 5letá záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 84 cm
• Délka: 16,1 cm
• Šířka: 16,1 cm
• Čistá hmotnost: 1,595 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: 3,7 V
• Technologie žárovky: LED, Bezpečné extra nízké 

napětí
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 1 W
• Barva světla: teplé bílé

• Životnost lampy až: 15 000 hodin
• Celkový světelný výstup svítidla: 100 lm
• LED: Ano
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 11 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 62,8 cm
• Délka: 19,3 cm
• Šířka: 17,3 cm
• Hmotnost: 2,025 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Současný
• Typ: Stojanové/sloupové
•
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