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Saving in style

Geniet van luie avonden in de tuin met deze elegante antracietkleurige sokkellamp van 
Philips. Het warm witte licht is uitnodigend, waardoor deze lamp ideaal is als 
basisverlichting van uw tuin. Dankzij de originele vormgeving schept u een unieke sfeer.

Duurzame verlichting
• Energiebesparing tot wel 80%
• Vervaardigd uit robuuste en betrouwbare onderdelen van hoge kwaliteit
• Extra lange levensduur

Geef uw tuin een vleugje design
• Oog voor detail, vervaardigd uit hoogwaardige en sierlijke materialen
• Uitgebreide toepassingsmogelijkheden
• Stijlvolle en moderne ontwerpen voor uw tuin

Sfeer en gemak gaan hand in hand
• Uitnodigende warm witte gloed

Speciale kenmerken
• IP 44, ontworpen voor buitengebruik



 Energiezuinig

Philips Outdoor is een betaalbare collectie 
tuinverlichting die een eigentijdse vormgeving 
met een energiezuinig ontwerp combineert. In 
vergelijking met traditionele lichtbronnen 
wordt een energiebesparing van wel 80% 
gerealiseerd — een permanent voordeel voor 
het milieu én uw portemonnee.

Oog voor detail

Elk component is vervaardigd uit hoogwaardig 
en duurzaam materiaal zoals gegoten 
aluminium en roestvrij staal.

Hoogwaardige onderdelen

Optimale duurzaamheid. Alle onderdelen die 
in de Philips Outdoor-verlichtingscollectie zijn 
verwerkt bestaan uit hoogwaardige 
componenten en zijn daarmee geschikt voor 
alle weersomstandigheden.

Ontworpen voor buitengebruik

De IP44-bescherming zorgt ervoor dat de 
buitenverlichting altijd klaar is om uw tuin op 
te fleuren, bij regen, sneeuw of zonneschijn.

Uiteenlopende toepassingen
Ideale buitenverlichting voor in de tuin, op het 
terras, langs het looppad en op het balkon. De 
wandlampen, lantaarns, sokkels en 
plafondlampen van Philips Outdoor creëren 
een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de 
schemering en verzekeren u van een veilige 
verlichting als het eenmaal donker is.

Stijlvolle en moderne ontwerpen
De eigentijdse vormgeving van Philips is 
tegelijkertijd stijlvol en ingetogen, en geeft uw 
tuin of terras zowel overdag als 's avonds een 
prachtig aanzicht zonder te overheersen. De 
keuze is enorm, dus u vindt altijd wel een 
ontwerp dat bij uw smaak en buitenruimte 
past.

Extra lange levensduur

Inclusief Philips-lamp met zeer lange 
levensduur, tot wel 20.000 uur.

Uitnodigend warm wit licht

Philips Outdoor-buitenverlichting levert met 
een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin een 
prachtige warme en uitnodigende gloed. De 
lampen bieden ruim voldoende licht, zodat u 
uw buitenruimte ook in het donker kunt 
gebruiken zoals u maar wilt. Bovendien zorgen 
de lampen 's nachts voor een veilig gevoel.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: aluminium, kunststof
• Kleur: antraciet

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Volledig weerbestendig

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 40,2 cm
• Lengte: 12,1 cm
• Breedte: 12,1 cm
• Nettogewicht: 1,583 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: TL, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Fitting/voet: E27
• Wattage meegeleverde lamp: 14W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 14W
• Kleurtemperatuur: warm wit
• Armatuur dimbaar: Nee
• LED: Nee
• Geïntegreerde LED: NO

• Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A+ t/m E
• Levensduur tot: 10.000 uur
• IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 1 mm, bestand tegen spatten
• Beschermingsklasse: I - geaard
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

65 W
• Lumen meegeleverde lamp: 810 lm

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 44,6 cm
• Lengte: 14,6 cm
• Breedte: 14,6 cm
• Gewicht: 2,119 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Modern
• Type: Sokkel/lantaarn
•
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