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Philips myGarden
Vägglampa

15380/30/16
Njut av en vacker trädgård

Skapa en charmerande blickpunkt för ingången med den här svarta, väggmonterade 
Philips myGarden-uplighten. Den är tillverkad av aluminium av hög kvalitet och sprider ett 
varmvitt energieffektivt ljus. Allt du behöver göra är att njuta av trädgården.

Formge trädgården med ljus
• Dekorativ utomhusbelysning
• Välj en traditionell stil
• Välj utomhusvägglampor
• Högkvalitativt aluminium och överlägsna syntetmaterial

Lys upp trädgården med ljus av hög kvalitet
• Energibesparing
• Effektfullt ljus

Upplev utomhusbelysning på ett enkelt sätt
• Vädertålig



 Dekorativ utomhusbelysning
Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller 
uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande 
karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa 
den perfekta omgivningen för de där minnesvärda 
kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips 
har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ 
utomhusbelysning med stil och funktionalitet som 
hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din 
egen personliga stil.

Välj en traditionell stil
Den här lampan är formgiven i Europa, har ett unikt 
utseende och hjälper dig att skapa en traditionell stil 
utomhus.

Välj utomhusvägglampor
Gör det mesta av ditt utomhusutrymme med den 
här vägglampan, som är perfekt att montera nära 
ytterdörren eller på terrassväggarna.

Högkvalitativa material
Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för 
utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och 
lyser upp din trädgård natt efter natt. Den 
konstruerad av högkvalitativt formgjutet aluminium 
och överlägsna syntetmaterial.

Energibesparing

Den här Philips-lampan sparar energi jämfört med 
traditionella ljuskällor, vilket hjälper dig att sänka 
dina elkostnader och göra din del för miljön.

Effektfullt ljus
Denna utomhuslampa tillhandahåller ett kraftfullt 
varmvitt ljus. Ett vackert varmvitt ljus som lyser upp 
trädgården eller terrassen.

Vädertålig

Den här utomhuslampan från Philips är speciellt 
utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har 
genomgått noggranna vattensäkerhetstester. IP-
klassen anges med två siffror: den första hänvisar till 
skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån 
mot vatten. Lampan är märkt med IP44, vilket 
innebär att den är skyddad mot strilande vatten. Den 
här produkten är den vanligaste och passar för 
allmänt utomhusbruk.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: svart

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• FX031

Produktens mått och vikt
• Höjd: 23,5 cm
• Längd: 17,5 cm
• Bredd: 20 cm
• Nettovikt: 3,8 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 60 W
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: I - jordad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 25,9 cm
• Längd: 21,3 cm
• Bredd: 18,3 cm
• Vikt: 6,000 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Arv
• Typ: Vägglampa
•
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