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Bucură-te de o grădină frumoasă 

cu lumina Philips
Realizat din aluminiu, piedestalul Philips myGarden Stream are stilul fără vârstă al lămpii 
clasice cu gaz. Lumina sa este modernă, însufleţindu-ţi spaţiul exterior cu lumină caldă de 
înaltă calitate.

Concepută pentru grădina ta
• IP44 - rezistent la intemperii

Soluţii de iluminat durabile
• Economie de energie



 Economie de energie

Această lampă eficientă energetic de la Philips 
economisește energie în comparaţie cu sursele de 
lumină tradiţionale, ajutându-te să economisesti bani 
la facturile de energie și să contribui la protejarea 
mediului.

IP44 - rezistent la intemperii

Această lampă Philips pentru exterior este 
concepută special pentru medii exterioare umede. A 
fost testată riguros pentru a i se asigura rezistenţa la 
apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima 
cifră se referă la nivelul de protecţie împotriva 
prafului, a doua la nivelul de protecţie împotriva apei. 
Această lampă pentru exterior este proiectată cu 
IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest 
produs este cel mai utilizat și este ideal pentru 
utilizare în exterior.
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Design și finisaj
• Material: aluminiu, materiale sintetice
• Culoare: gri

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Complet rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 37,5 cm
• Lungime: 19,2 cm
• Lăţime: 19,2 cm
• Greutate netă: 0,788 kg

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: 60 W
• LED: Nu
• LED încorporat: NU

• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A++ 
până la E

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

• 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: 40,6 cm
• Lungime: 20,1 cm
• Lăţime: 20,1 cm
• Greutate: 1,000 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină și curte 

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

Specificaţii
Piedestal/stâlp
Stream gri
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