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Transformeer zonlicht
tot LED-licht
Philips myGarden Greenhouse-wandlamp van roestvrij staal op
zonne-energie. Het zonnepaneel slaat overdag de energie op,
zodat de geavanceerde LED's lang blijven branden. Een modern
design dat overal past en een bewegingssensor.
Duurzame lichtoplossingen
• LED-lamp van topkwaliteit
• Warmwit licht
• Zonne-energie
• Maximale verlichtingsduur: 6 uur
• Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze
geïntegreerde LED-binnenverlichting.
Speciale kenmerken
• Aan/uit-schakelaar op product
Ontworpen voor uw tuin
• Inclusief bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust
• Unieke dag/nacht-functie
• IP44 - weerbestendig
• Geïntegreerd zonnepaneel
• Geen elektriciteitskabels nodig
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Kenmerken
LED-lamp van topkwaliteit

Zonne-energie

5 jaar garantie op LED-systeem

De LED-technologie die in deze
Philips-lamp is geïntegreerd, is een
unieke door Philips ontwikkelde
oplossing. De lamp kan onmiddellijk
worden ingeschakeld, biedt een
optimale lichtopbrengst en brengt
levendige kleuren in uw huis.

Philips myGarden Solar lampen zetten
de energie van de zon zo efficiënt
mogelijk om in licht, zodat u er langer
van geniet. U verbruikt geen stroom,
dus u bespaart op uw energierekening
en draagt bij aan een beter milieu.

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

Maximale verlichtingsduur: 6 uur
Warmwit licht

Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben, die worden
aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde
produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer
energiek licht produceren. Deze lamp
van Philips geeft warmwit licht voor
een gezellige sfeer.

Philips myGarden Solar lampen zetten
de energie van de zon zo efficiënt
mogelijk om in licht, zodat u er langer
van geniet. Het zonnepaneel en de
LED-lamp zijn van topkwaliteit
waardoor bijzonder veel zonneenergie kan worden opgeslagen. De
verlichtingsduur is afhankelijk van de
hoeveelheid zonlicht die op het
zonnepaneel schijnt. Bij veel zon is de
maximale verlichtingsduur 6 uur.
Energiebesparende functies zoals de
aan-uitschakelaar en bewegingssensor
zorgen er bovendien voor dat uw
buitenruimten altijd goed zijn verlicht,
ongeacht het weer of seizoen.

De knop is discreet geïntegreerd in de
lamp. Je kunt dus eenvoudig het licht
in- en uitschakelen.
Bewegingssensor inbegrepen

De meegeleverde bewegingssensor
verwelkomt u bij thuiskomst en laat
weten of er bezoek aankomt. Als de
sensor beweging detecteert, wordt het
licht automatisch ingeschakeld.
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Unieke dag/nacht-functie

Dankzij de dag/nacht-functie wordt de
buitenverlichting automatisch
ingeschakeld wanneer het donker
wordt. Daarmee is het de ideale
verlichting voor lange zomeravonden
of extra veiligheid.

Geïntegreerd zonnepaneel

Deze Philips myGarden Solar-lamp
heeft een geïntegreerd zonnepaneel.
De lamp heeft geen kabels en straalt
tot 100 lumen uit, voldoende om een
deel van uw tuin te verlichten of een
element te benadrukken.
Geen elektriciteitskabels nodig

IP44 - weerbestendig

Deze Philips buitenlamp 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. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is
spatwaterdicht en ideaal voor
buitengebruik.

Philips myGarden Solar is eenvoudig in
enkele minuten in uw tuin te plaatsen,
zelfs als u nog nooit buitenverlichting
hebt geplaatst. U hebt geen
elektriciteitskabels nodig en kunt dus
vrijwel overal verlichting plaatsen,
omdat u geen rekening hoeft te
houden met de locatie van
stopcontacten.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: roestvrij staal
• Materiaal: roestvrij staal

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• 5 jaar garantie: Ja
• Volledig weerbestendig: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Bewegings- en dag-nachtsensor: Ja
• Zonne-energie: Ja
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Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras
• Stijl: Contemporary
• Type: Wandlamp
• EyeComfort: Nee
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 9,0 cm
• Lengte: 18 cm
• Nettogewicht: 0,491 kg
• Breedte: 10,8 cm

Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718291489474
• Nettogewicht: 0,491 kg
• Brutogewicht: 0,598 kg
• Hoogte: 198,000 mm
• Lengte: 113,000 mm
• Breedte: 133,000 mm
• Materiaalnummer (12NC):
915004348001

Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Levensduur tot: 15.000 hr
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 11 W
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 100 lm
• Lamptechnologie: LED
• Lichtkleur: warmwit
• Netspanning: 3,7 V
• LED: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 1 W
• IP-classificatie: IP44
• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning
• Lichtbron vervangbaar: Nee
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