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Bucură-te de o grădină frumoasă 

cu lumina Philips
Felinarul de perete Philips Gravel din oţel inoxidabil oferă stil şi impozanţă peretelui. 
Distribuie lumina în sus şi în jos pentru un efect uluitor de baleiere a peretelui. Tot ce ai 
de făcut este să te bucuri de grădina ta.

Aduceţi designul în grădina dvs.
• Oţel inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Caracteristici speciale
• Rezistentă la intemperii
• Instalare simplă

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



 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 oţel inoxidabil și materiale 
sintetice de calitate superioară.

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.

Instalare simplă

Instalarea unui corp de iluminat poate fi uneori 
dificilă, dar la această lampă de exterior Philips poţi fi 
sigur că am acordat atenţie deosebită facilitării și 
simplificării acestui aspect pentru tine. Acest articol 
este livrat cu o cheie Torx pentru utilizare în timpul 
instalării.

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.
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Design și finisaj
• Material: metalic, materiale sintetice
• Culoare: inox

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

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Putere maximă bec de înlocuire: 9,5 W
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• 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: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

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

Specificaţii
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