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Užívejte si krásně osvětlenou
zahradu
Válcové nástěnné svítidlo Philips myGarden Calgary je díky svému vzhledu z leštěné
nerezové oceli dokonalým doplňkem vašich venkovních prostor. Senzor pohybu a vysoce
kvalitní světlo zaplaví prostor bílým světlem tam, kde je třeba.
Určeno pro vaši zahradu
• Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí
• IP44 – odolné proti vlivům počasí
Udržitelné řešení osvětlení
• Vysoce kvalitní světlo LED
• Úspora energie
• Hřejivé bílé světlo
• Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

173154716

Nástěnné svítidlo
Calgary nerez, LED

Přednosti
Vysoce kvalitní světlo LED

Specifikace
IP44 – odolné proti vlivům počasí

Oblast zahrady

• Oblast zahrady: Předzahrádka

Design a provedení

• Materiál: syntetická látka, hliník
• Barva: nerez

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Senzor pohybu: Ano
• Plně odolné proti počasí: Ano
• 5 let záruka na modul LED: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
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.

Hřejivé bílé světlo

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.

Senzor pohybu

•
•
•
•

Výška: 13 cm
Délka: 12,2 cm
Šířka: 9,4 cm
Čistá hmotnost: 0,224 kg

Technické údaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50 Hz
Technologie žárovky: LED, 230 V
Počet žárovek: 1
Žárovka v balení: 3,5 W
Barva světla: teplé bílé
Celkový světelný výstup svítidla: 320 lm
Ztlumitelné svítidlo: Ne
LED: Ano
Životnost až: 25 000 hodin
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: 30 W

Servis

• Záruka: 5 let

Rozměry a hmotnost balení

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.

Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám
rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo
upozorní, když jde někdo k vám.

Úspora energie

5 let záruka na systém LED

•
•
•
•

Různé

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

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

Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke
standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED
systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.
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Výška: 14,8 cm
Délka: 13,3 cm
Šířka: 9,8 cm
Hmotnost: 0,289 kg

