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Geniet van een prachtig
verlichte tuin
De zwarte Philips Alpenglow sokkellamp met E27-fitting is een charmante

blikvanger op uw tuinpaden of oprit. Ook in uw tuin of terras zorgt het

tijdloos ontwerp voor een stijlvol accent. Deze aluminium buitenlamp

voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige

materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips

buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde

montagesleutel. Combineer de Alpenglow met een Philips decoratieve

kooldraad LED-lamp voor het mooiste lichteffect. Deze sokkellamp is

verkrijgbaar in 2 lengtes en ook als buitenwandlamp in 2 uitvoeringen.

Geef uw tuin een vleugje design

• Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Speciale kenmerken

• Eenvoudige installatie

• Weerbestendig

Geniet van het buitenleven

• Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer
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Kenmerken
Hoogwaardige onderdelen
Deze Philips lamp is speciaal voor
buiten gemaakt. Hij is duurzaam en
heeft een lange levensduur, zodat hij
uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is
gemaakt van hoogwaardig gegoten
aluminium en synthetische materialen.

Eenvoudige installatie

Het installeren van een armatuur kan
soms lastig zijn, maar bij deze Philips
buitenlamp is er specifiek op gelet dat
het product makkelijk en snel kan
worden geïnstalleerd. Het product
wordt geleverd met een torxsleutel
voor de installatie.

Weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal
voor vochtige buitenomgevingen
ontworpen en is uitvoerig getest op
waterbestendigheid. Het IP-niveau
wordt aangegeven met twee cijfers: het
eerste cijfer geeft het
beschermingsniveau tegen stof aan en
het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is
spatwaterdicht en ideaal voor
algemeen gebruik buitenshuis.

Creëer een stijlvolle sfeer
Deze buitenwandlamp past bij de
trends en levensstijl van nu en gaat
naadloos op in uw buitenruimte.
Bovendien creëert de lamp de sfeer die
u altijd al hebt gewenst.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: aluminium, glas

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Volledig weerbestendig: Ja

• Hoogwaardige, duurzame materialen:
Ja

Tuin

• Tuin: Achtertuin, Voortuin

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Heritage

• Type: Sokkellamp

• EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 30,2 cm

• Lengte: 17,4 cm

• Nettogewicht: 0,869 kg

• Breedte: 17,4 cm

Service

• Garantie: 2 jaar
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Technische specificaties

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

• Dimbare lamp: Ja

• 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: -

• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 60 W

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

• Beschermingsklasse: I - geaard

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696158166

• EAN/UPC - Case: 8718696228128

• Hoogte: 31,6 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
1,045 kg

• Gewicht: 1,045 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,869 kg

• SAP hoogte (per stuk): 316,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 186,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 186,000 mm

• Breedte: 18,6 cm

• Lengte: 18,6 cm
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