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Skap flotte stunder utendørs

Svart utgave som gir en vintage look
Få vintagestilen utendørs med denne vegglampen fra Philips myGarden i svart utgave. 
Retrodesignet er stilig og passer godt utendørs. Kvalitetsmaterialene og den svarte 
utførelsen passer perfekt til den personlige stilen din.

Designet for utendørs bruk
• Materialer i høy kvalitet

Egenskaper
• Værbestandig

Nyt livet utendørs
• Skap en stilig og innbydende atmosfære



 Værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt 
utformet for fuktige utendørsmiljøer og har 
gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er 
vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første 
henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre 
henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er 
utformet med IP44, noe som betyr at den er 
beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt 
for generell bruk utendørs.

Skap en stilig atmosfære
Denne utendørs vegglampen er designet ut fra det 
nyeste innen trender og livsstil for enkelt å kunne 
passe sammen med uteplassen og gjenspeile den 
atmosfæren du alltid har ønsket.

Materialer i høy kvalitet
Denne Philips utendørslampen er laget av 
kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette 
sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke 
ruster eller blir flekkete uansett værforhold
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Hageområde
• Hageområde: Hage bak huset, Hage foran huset

Design og utseende
• Materiale: aluminium, glass
• Farge: svart

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Helt vanntett

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 29 cm
• Lengde: 30 cm
• Bredde: 35 cm
• Nettovekt: 1,260 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50 Hz
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: lyskilde følger ikke med
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 60 W
• Lysarmaturen kan dimmes

• LED: Nei
• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger 

ikke med
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 

klasse: A++ til E
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: I – jordet

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 41,4 cm
• Lengde: 27,5 cm
• Bredde: 25,9 cm
• Vekt: 1,755 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Hage og terrasse
• Stil: Heritage
• Type: Vegglampe
•

Spesifikasjoner
Vegglampe
Topiary svart
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