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Saving in style

Maak van uw tuin een uitnodigende plek met deze eigentijdse grijze Philips wandlamp met 
bewegingssensor. De energiezuinige lamp straalt een warm, wit licht uit, ideaal als 
verlichting bij de voordeur. Uw tuin ziet er nu ook 's avonds gezellig en uitnodigend uit.

Duurzame verlichting
• Extra lange levensduur
• Energiezuinig

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

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

Speciale kenmerken
• Gastvrij & geruststellend licht
• IP 44, ontworpen voor buitengebruik



 Extra lange levensduur

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

Energiezuinig

Deze Philips-lamp bespaart energie in 
vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo 
bespaart u op uw energierekening en draagt u 
bij aan een beter milieu.

Gastvrij & geruststellend licht

De bewegingssensor schakelt automatisch het 
licht aan wanneer u thuis komt en waarschuwt 
u als er iemand aankomt.

Hoogwaardige onderdelen
Deze Philips-lamp is speciaal voor buiten 
gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange 
levensduur, zodat hij uw tuin nacht na nacht zal 
verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig 
gegoten aluminium en synthetische materialen.

Uitnodigend warm wit licht

Philips Ecomoods 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.

Stijlvolle en moderne ontwerpen
De eigentijdse vormgeving door Philips 
Ecomoods 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.

Oog voor detail

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

Ontworpen voor buitengebruik

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

Uiteenlopende toepassingen
Ideaal buitenverlichting voor in de tuin, op het 
terras, langs het looppad en op het balkon. De 
wandlampen, lantaarns, sokkels en 
plafondlampen van Philips Ecomoods Outdoor 
creëren een gezellige en ontspannen sfeer 
tijdens de schemering en verzekeren u van een 
veilige verlichting als het eenmaal donker is.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: aluminium
• Kleur: grijs

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Inclusief bewegingssensor

Productafmetingen en gewicht
• Hoogte: 9,3 cm
• Lengte: 26,8 cm
• Breedte: 15,5 cm
• Nettogewicht: 1,560 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: TL, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Fitting: E27
• Wattage van meegeleverde lamp: 23W

• Maximale wattage van vervangende lamp: 23W
• Kleurtemperatuur: 2700 K warm wit
• Maximale levensduur lamp: 8000 uur
• IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter 

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

Service
• Garantie: 2 jaar

Verpakkingsafmetingen en gewicht
• Hoogte: 28,7 cm
• Lengte: 22 cm
• Breedte: 11,4 cm
• Gewicht: 2,033 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Contemporary
• Type: Wandlamp
•
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