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Bucuraţi-vă de o grădină 

frumoasă
Senzaţia autentică a acestui stâlp de iluminat de culoare maro rustic din gama Philips myGarden 
transformă spaţiul dvs. exterior într-un loc magic. Răspândeşte o lumină caldă, albă, economică, 
pentru a putea să vă bucuraţi de o atmosferă aparte în timpul unei mese plăcute în familie.

Înfrumuseţaţi-vă grădina cu lumină
• Iluminat decorativ de exterior
• Alegeţi stilul Heritage
• Alegeţi stâlpii de iluminat pentru exterior
• Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Luminaţi-vă grădina cu lumină de înaltă calitate
• Întotdeauna este inclus un bec Philips
• Economie de energie
• Lumină puternică

Experimentaţi simplu iluminatul la exterior
• Antiacvatic



 Iluminat decorativ de exterior
Lumina exterioară poate îmbunătăţi aspectul grădinii 
sau spaţiului exterior, iluminând caracteristici care 
atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând 
ambianţa perfectă pentru acele seri memorabile cu 
prietenii și familia. De aceea Philips a creat 
myGarden, o gamă de corpuri de iluminat pentru 
exterior, frumoase, decorative, șic și funcţionale 
pentru a vă ajuta să valorificaţi la maxim spaţiul 
exterior în stilul dvs. propriu.

Alegeţi stilul Heritage
Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură 
unică a designului pentru a vă ajuta să creaţi aspectul 
spaţiului exterior în stilul Heritage.

Alegeţi stâlpii de iluminat.
Valorificaţi spaţiul exterior cu acest stâlp de iluminat, 
perfect pentru iluminarea grădinii dvs, a marginii 
terasei sau a pune în valoare aleile și căile de acces 
auto.

Material de înaltă calitate
Această lampă Philips este destinată special spaţiilor 
exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să 
dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de 
noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate 
turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate 
superioară.

Întotdeauna este inclus un bec Philips

Becurile de înaltă calitate Philips EcoClassic sunt 
incluse în cutie pentru a se obţine cel mai bun efect 
de iluminat.

Economie de energie

Această lampă Philips economisește energie în 
comparaţie cu sursele de lumină tradiţionale, 
ajutându-vă să economisiţi bani cu facturile de 
energie și să contribuiţi la protejarea mediului.

Lumină puternică
Această lampă de exterior oferă o lumină albă, caldă 
și puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze 
grădina sau terasa.

Antiacvatic

Această lampă de exterior Philips este destinată 
special mediilor exterioare umede și a fost supusă 
unor teste riguroase pentru a se verifica rezistenţa ei 
la apă. Nivelul de protecţie IP este descris de cele 
două cifre: prima se referă la nivelul de protecţie la 
praf, iar a doua la nivelul de protecţie la apă. Această 
lampă este proiectată cu IP44: este protejată 
împotriva stropirii cu apă, acest produs este cel mai 
utilizat și este ideal pentru utilizare generală la 
exterior.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: aluminiu
• Culoare: maro

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 119,5 cm
• Lungime: 18 cm
• Lăţime: 18 cm
• Greutate netă: 2,480 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Tehnologie bec: halogen, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Corp de iluminat/soclu: E27
• Putere bec inclusă: 53 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 60 W
• Culoare lumină: 2800 K alb cald
• Durată de viaţă a lămpii de până la: 2.000 ore
• Cod IP: IP44, Protecţie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protecţie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protecţie: I - împământat

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 96 cm
• Lungime: 19,5 cm
• Lăţime: 19,5 cm
• Greutate: 3,380 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară
• Stil: Moștenire
• Tip: Piedestal/stâlp
•
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