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Volop genieten van uw
tuin
Zorg voor een authentiek buitengevoel met deze prachtige zwarte Philips

myGarden wandlamp. De lamp is vervaardigd van hoogwaardig

aluminium en werpt een energiezuinig warmwit licht op uw betoverende

tuin of terras.

Buitenverlichting op een eenvoudige manier

• IP44 - weerbestendig



Kenmerken
IP44 - weerbestendig Deze Philips bewegingssensor is

speciaal ontwikkeld voor een vochtige
buitenomgeving en heeft strenge tests
ondergaan om de waterbestendigheid
te verzekeren. Het IP-niveau wordt
omschreven met twee cijfers: het
eerste geeft het beschermingsniveau
tegen stof weer, het tweede tegen
water. Deze Philips PIR-sensor is met
IP44 ontworpen: beschermd tegen

spatwater en ideaal voor gebruik
buitenshuis.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: aluminium, kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Volledig weerbestendig: Ja

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Heritage

• Type: Wandlamp

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 42,8 cm

• Lengte: 30 cm

• Nettogewicht: 1,500 kg

• Breedte: 38,1 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Netspanning: 50-60 Hz, Bereik
220-240 V

• Dimbare lamp: Nee

• LED: Nee

• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: exclusief lamp

• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E

• Aantal lampen: 1

• Fittinghouder/lampfitting: E27

• Wattage meegeleverde lamp: bulb
not included

• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 60 W

• IP-classificatie: beschermd tegen
waterspatten, beschermd tegen
voorwerpen groter dan 1 mm, IP44

• Beschermingsklasse: I - geaard

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696169872

• EAN/UPC - Case: 8718696237809

• Hoogte: 43,3 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
2,200 kg

• Gewicht: 2,200 kg

• Nettogewicht (per stuk): 1,500 kg

• SAP hoogte (per stuk): 433,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 270,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 270,000 mm

• Breedte: 27 cm

• Lengte: 27 cm
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