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Vždy krásně prosvětlený domov

Dodejte své zahradě moderní styl. Toto světle šedé nástěnné svítidlo Philips myGarden 
vybavené senzorem pohybu upoutá pozornost svým elegantním tvarem. Vydává hřejivé, 
bílé úsporné světlo a pokaždé vás příjemně přivítá, když se vracíte domů.

Ať vás světlo uvítá doma
• Přívětivé a uklidňující světlo
• Jednoduchá instalace senzoru

Navrhněte si světelnou zahradu
• Dekorativní venkovní osvětlení
• Zvolte si moderní styl
• Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Osvětlete svou zahradu kvalitním světlem
• Žárovka Philips je vždy přibalena
• Úspora energie
• Silné světlo

Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě
• Odolné proti vlivům počasí



 Přívětivé a uklidňující světlo

Senzor pohybu se automaticky zapne, když 
přijdete domů, a dá vám vědět, jakmile někdo 
přijde.

Jednoduchá instalace senzoru

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

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.

Zvolte si moderní styl
Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a 
vyznačuje se jedinečným, charakteristickým 
designem, který přispěje k vytvoření 
venkovního prostředí s moderním vzhledem.

Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
Využijte své venkovní prostory naplno 
prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, 
které se dokonale hodí pro montáž na 
vchodové dveře nebo na zdi terasy.

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 vynikajících 
syntetických materiálů.

Žárovka Philips je vždy přibalena

Součástí balení jsou vysoce kvalitní energeticky 
úsporné žárovky Philips EcoLamp, které 
umožní dosáhnout nejlepšího světelného 
efektu.

Úspora energie

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

Silné světlo

Toto venkovní svítidlo poskytuje silné, hřejivé 
bílé světlo. Jasný osvětlený prostor, který 
rozsvítí vaši zahradu nebo terasu.

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.
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Design a provedení
• Materiál: hliník, syntetická látka
• Barva: šedá

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Senzor pohybu: Ano
• Odolné vůči počasí: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 19,5 cm
• Délka: 19,5 cm
• Šířka: 13,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,558 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: fluorescenční, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 12 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 12 W
• Barva světla: teplé bílé
• Životnost lampy až: 10 000 hodin
• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: A
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 60 W
• Světelný výstup žárovky: 741 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 15,9 cm
• Délka: 20,8 cm
• Šířka: 20,8 cm
• Hmotnost: 0,800 kg

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