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Philips myGarden
Lampă de perete

Pasture
negru

16270/30/PN
Creează momente minunate în aer liber

Ediţie neagră, pentru un aspect vintage
Oferă exteriorului un aspect vintage cu această lampă de perete Philips myGarden, ediţia de 
culoare neagră. Designul retro reprezintă un mod elegant de a te bucura de momentele în aer 
liber. Materialele de înaltă calitate şi finisajele negre se potrivesc perfect cu stilul tău personal.

Proiectate pentru utilizare în exterior
• Materiale de calitate înaltă

Caracteristici speciale
• Rezistentă la intemperii

Bucuraţi-vă de viaţa în aer liber
• Creaţi o atmosferă modernă și primitoare



 Rezistentă la intemperii

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.

Creaţi o atmosferă modernă
Această lampă de perete pentru exterior este 
concepută pe baza ultimelor tendinţe și stiluri de 
viaţă pentru a se potrivi fără efort în spaţii exterioare 
și pentru a defini ambianţa pe care ţi-ai dorit-o 
întotdeauna.

Materiale de calitate înaltă
Această lampă Philips pentru exterior este realizată 
din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. 
Ele asigură un produs solid și de durată, care este 
rezistent la coroziune și pete indiferent de condiţiile 
meteorologice
1627030PN
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Design și finisaj
• Material: aluminiu, sticlă
• Culoare: negru

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• Complet rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 30,3 cm
• Lungime: 30 cm
• Lăţime: 35,5 cm
• Greutate netă: 1,550 kg

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

50 Hz
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Putere maximă bec de înlocuire: 60 W
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED: Nu

• LED încorporat: NU
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec 

inclus
• Corpul de iluminat este compatibil cu bec(urile) din 

clasa: A++ până la E
• 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: 32,3 cm
• Lungime: 36,6 cm
• Lăţime: 30,8 cm
• Greutate: 2,355 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

interioară
• Stil: Moștenire
• Tip: Lampă de perete
•

Specificaţii
Lampă de perete
Pasture negru
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