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Philips myGarden
Stroomvoorziening

Steenaarding zijkant
rvs

17108/47/16

Mooi licht voor buiten
Dit buitenstopcontact is heel gemakkelijk te installeren. Het levert alle stroom die u nodig 
hebt voor uw tuin, zodat u onbeperkt van uw buitenruimte kunt genieten.

Ontworpen voor uw tuin
• Breng extra stroomvoorziening naar uw tuin
• IP44 - weerbestendig
• Veilige en eenvoudige installatie
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Specificaties
171084716Stroomvoorziening

Steenaarding zijkant rvs

Kenmerken
 Extra stopcontacten

Met deze afzonderlijke stekkerzuil kunt u 
gemakkelijk extra stopcontacten in uw tuin 
toevoegen.

IP44 - weerbestendig

Dit Philips-buitenstopcontact is speciaal voor 
vochtige buitenomgevingen ontworpen en is 
uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-
niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het 
eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof 
aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid 
aan. Dit stopcontact is met IP44 ontworpen: het is 
spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Veilige en eenvoudige installatie

Dit Philips-buitenstopcontact is ontworpen voor 
eenvoudige installatie. Er is een duidelijke handleiding 
voor waar u het product kunt installeren en 
relevante informatie over IP-waarden.

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: roestvrij staal
• Kleur: rvs

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Waterdicht

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 23 cm
• Lengte: 7,0 cm
• Breedte: 7,0 cm
• Nettogewicht: 0,937 kg

Technische specificaties
• Netstroom: 50-60 Hz
• LED: Nee
• IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 1 mm, bestand tegen spatten
• Beschermingsklasse: I - geaard

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 24,5 cm
• Lengte: 9,7 cm
• Breedte: 7,9 cm
• Gewicht: 1,046 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Modern
• Type: Stroomvoorziening
•
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