Philips myGarden
Pedestal/pé

myGarden
15465/54/16

Desfrute de um maravilhoso
jardim com luz
O candeeiro de pé com 3 lâmpadas Philips myGarden Stream em alumínio possui o estilo
intemporal do clássico candeeiro a gás. A sua luz é moderna, proporcionando uma
iluminação suave e de alta qualidade ao seu espaço exterior.
Concebido para o seu jardim
• IP44 - Resistente às condições climatéricas
Soluções de iluminação sustentáveis
• Economizador de energia

154655416

Pedestal/pé

Especificações
Design e acabamento
• Material: alumínio
• Cor: cinzento

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Resistência às intempéries

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 216,2 cm
Comprimento: 57,8 cm
Largura: 51,1 cm
Peso líquido: 5,217 kg

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 3
• Encaixe/casquilho: E27

Destaques
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 60 W
• Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
• Classe de protecção: I - com ligação à terra

Economizador de energia

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 42 cm
Comprimento: 62 cm
Largura: 42 cm
Peso: 6,954 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Excelência
• Tipo: Pedestal/pé
•

Esta lâmpada economizadora da Philips poupa
energia em comparação com fontes de luz
tradicionais, ajudando-o a poupar dinheiro nas suas
contas de electricidade e a contribuir para a
protecção ambiental.

IP44 - Resistente às condições
climatéricas

Este candeeiro para exterior da Philips foi
especialmente concebido para ambientes húmidos
ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para
assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é
descrita por dois números: o primeiro refere-se ao
nível de protecção contra pó, o segundo à protecção
contra água. Este candeeiro para exterior foi
concebido com a classificação IP44: está protegido
contra salpicos de água. Este produto é mais comum
e ideal para uma utilização geral no exterior.
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