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Mooi licht voor buiten
Minimalistisch ontwerp met een solide functie. Deze zwarte Philips

wandlamp straalt een krachtig, warmwit LED-licht uit. Geef uw muur een

unieke gloed met lichteffecten in twee richtingen.

Duurzame lichtoplossingen

• Extreem lange levensduur

• Energiezuinig

• Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-
binnenverlichting.

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

• Moderne buitenverlichting

• Kies voor buitenwandlampen

• Hoogwaardig aluminium en echt glas



Geavanceerde verlichting voor buitenshuis

• Krachtige LED

• Krachtig licht

• Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-
binnenverlichting.

Speciale kenmerken

• Lichteffect in twee richtingen

• Eenvoudig te installeren voor elke toepassing

• Weerbestendig
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Kenmerken
Extreem lange levensduur

Een lichtbron waarop u kunt
vertrouwen. LED-lampen van Philips
bieden een zeer lange levensduur van
minimaal 20.000 uur (dit staat gelijk
aan 20 jaar bij een gemiddeld gebruik
van 3 uur per dag en minimaal 13.000
schakelcycli). Met de LED-lampen van
Philips hoeft u zich nooit meer zorgen
te maken over onderhoud of het
vervangen van een lamp en kunt u
thuis genieten van de perfecte
sfeerverlichting.

Energiezuinig

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

5 jaar garantie op LED-systeem

Naast de standaard 2 jaar garantie op
deze lamp biedt Philips ook nog eens 5

jaar garantie op alle geïntegreerde
LED-verlichting.

Moderne buitenverlichting
Strakke en tegelijkertijd elegante
buitenverlichting van Philips. Philips
Outdoor biedt een opvallende,
moderne manier om tuinen, paden en
andere plekken buiten uw huis te
verfraaien met licht.

Kies voor buitenwandlampen
Verfraai uw buitenruimte met deze
buitenwandlamp, die bij uw voordeur
of aan uw terrasmuren kan worden
bevestigd.

Hoogwaardige onderdelen
Deze Philips tuinverlichting is speciaal
voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam
en heeft een lange levensduur, zodat
hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij
is gemaakt van hoogwaardig gegoten
aluminium en echt glas.

Krachtige LED

Philips buitenverlichting maakt gebruik
van de allernieuwste geavanceerde
LED-technologie en staat garant voor
kwaliteitsverlichting, een grote
lichtsterkte en een lange levensduur.

Krachtig licht
Deze buitenlamp geeft een krachtig,
warmwit licht. Een heldere poel van
licht om uw tuin of terras te verlichten.

5 jaar garantie op LED-systeem

Naast de standaard 2 jaar garantie op
deze lamp biedt Philips ook nog eens 5
jaar garantie op alle geïntegreerde
LED-verlichting.

Lichteffect in twee richtingen

Lichteffect in twee richtingen voor
algemene tuinverlichting.

Eenvoudig te installeren
Deze lamp en de fittingen zijn heel
eenvoudig te installeren. Alles wat u
nodig hebt, zit in de doos, zoals een
torxsleutel en -schroef. Bovendien
krijgt u van ons duidelijke richtlijnen
voor het installeren van het product en
relevante informatie over IP-klassen
voor vochtbestendigheid.

Weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal
voor vochtige buitenomgevingen
ontworpen en is uitvoerig getest op
waterbestendigheid. Het IP-niveau
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wordt aangegeven met twee cijfers: het
eerste cijfer geeft het
beschermingsniveau tegen stof aan en

het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is

spatwaterdicht en ideaal voor
algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: aluminium, glas

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• 5 jaar garantie: Ja

• Lichtbundels in twee richtingen: Ja

• Volledig weerbestendig: Ja

Tuin

• Tuin: Achtertuin, Voortuin

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Modern

• Type: Wandlamp

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 11,8 cm

• Lengte: 13,6 cm

• Nettogewicht: 0,715 kg

• Breedte: 8,8 cm

Service

• Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 12 W

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 300 lm

• Lamptechnologie: Extra lage
veiligheidsspanning, Led

• Lichtkleur: warmwit

• Netspanning: 50-60 Hz, Bereik
220-240 V

• Dimbare lamp: Nee

• LED: Ja

• Aantal lampen: 3

• Wattage meegeleverde lamp: 1 W

• IP-classificatie: beschermd tegen
waterspatten, beschermd tegen
voorwerpen groter dan 1 mm, IP44

• Beschermingsklasse: I - geaard

Logistical information: Flagstone wall
lantern black 3x1W SELV

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291443285

• EAN/UPC - Case: 8718291510260

• Hoogte: 16,2 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,820 kg

• Gewicht: 0,820 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,715 kg

• SAP hoogte (per stuk): 162,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 99,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 127,000 mm

• Breedte: 9,9 cm

• Lengte: 12,7 cm
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