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Desfrute de um maravilhoso
jardim com luz
O aplique Philips myGarden Virga é fabricado em aço inoxidável. O seu formato
contemporâneo direcciona a luz LED ao longo da sua parede. Sem dúvida, a melhor
afirmação de estilo para o seu jardim.
Concebidas para o seu jardim
• IP44 - Resistente às condições climatéricas
Soluções de iluminação sustentáveis
• Luz LED de alta qualidade
• Economizadora
• Luz branca suave

172874716

Aplique

Virga inoxidável, LED

Destaques
Luz LED de alta qualidade

Especificações
Economizadora

Design e acabamento

• Material: alumínio, aço inoxidável
• Cor: inoxidável

Funcionalidade extra/acessório incl.
• Resistência às intempéries

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 12,2 cm
Comprimento: 9,2 cm
Largura: 10,3 cm
Peso líquido: 0,400 kg

Especificações técnicas
A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é
uma solução desenvolvida exclusivamente pela
Philips. Com o seu acendimento instantâneo,
permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores
vivas na sua casa.

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.

Luz branca suave

IP44 - Resistente às condições
climatéricas

• Alimentação eléctrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60
Hz
• Tecnologia da lâmpada: LED, Voltagem ultra baixa
de segurança
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 3 W
• Cor da luz: Branca suave de 2700 K
• Duração da lâmpada até: 15 000 hrs
• Ângulo de feixe: 115°
• Fluxo luminoso total do candeeiro: 270 lm
• Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
• LED
• LED incorporado
• Código IP: IP44, protecção contra objectos com
mais de 1 mm, protecção contra água salpicada
• Classe de protecção: I - com ligação à terra
• Fonte de luz equivalente a lâmpada tradicional de:
30 W

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)
A luz pode ter diferentes temperaturas da cor,
indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As
lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem
uma luz suave e mais aconchegante, enquanto as
lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins
produzem uma luz fria e mais energética. Este
candeeiro da Philips oferece luz branca suave para
uma atmosfera aconchegante.

Dimensões e peso da embalagem
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.

Energia

A Philips trabalha proactivamente há muitos anos na
eficiência energética. Consequentemente, isto
permitiu a atribuição de rótulos energéticos verdes
à maioria dos produtos Philips. Quanto mais verde
for o rótulo, menor é o consumo de energia, mais
baixa é a conta de electricidade e maior é a
protecção ambiental.
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•
•
•
•

Comprimento: 13,8 cm
Comprimento: 12,3 cm
Largura: 10,3 cm
Peso: 0,481 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Jardim e terraço
• Estilo: Contemporâneo
• Tipo: Aplique
•

