
 

myGarden
 

Philips myGarden
Wandlamp

Patio
grijs

15280/54/16
Volop genieten van uw tuin

Deze schitterende Philips myGarden-wandlamp in zwart en zilver werpt een 
energiezuinig warm wit licht op uw tuinmuur of terras. De lamp is gemaakt van 
hoogwaardig aluminium en is de perfecte aanwinst voor uw tuin.

Richt uw tuin in met licht
• Decoratieve buitenverlichting
• Kies voor een hang naar het verleden
• Kies voor wandlampen voor buiten
• Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Verlicht uw tuin met hoogwaardige lampen
• Altijd inclusief een Philips-lamp
• Energiezuinig
• Krachtig licht

Buitenverlichting op een eenvoudige manier
• Eenvoudig te installeren voor elke toepassing
• Weerbestendig



 Decoratieve buitenverlichting
Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin 
verbeteren door opvallende gedeelten of paden te 
verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een 
gezellige avond met vrienden en familie. Daarom 
heeft Philips het myGarden-assortiment ontwikkeld, 
decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, 
waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik 
van uw tuin zult gaan maken.

Kies voor een hang naar het verleden
Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een 
uniek ontwerp met de stijl van oude buitenlampen.

Kies voor wandlampen voor buiten
Verfraai uw buitenruimte met deze wandlamp, die bij 
uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden 
bevestigd.

Hoogwaardige onderdelen
Deze Philips-lamp 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 synthetische 
materialen.

Altijd inclusief een Philips-lamp

Hoogwaardige Philips-lampen worden meegeleverd 
voor het beste lichteffect.

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.

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

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 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.
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Materiaal: aluminium, kunststof
• Kleur: grijs

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar
• Volledig weerbestendig

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 23,5 cm
• Lengte: 14 cm
• Breedte: 19,7 cm
• Nettogewicht: 1,580 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: halogeen, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Fitting/voet: E27
• Wattage meegeleverde lamp: 53W
• Maximaal wattage vervangende lamp: 60W
• Kleurtemperatuur: warm wit
• Armatuur dimbaar
• LED: Nee
• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: D
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: C 

t/m E
• Levensduur tot: 2000 uur
• IP-code: IP44, bestand tegen voorwerpen groter 

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

55 W
• Lumen meegeleverde lamp: 630 lm

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 24,6 cm
• Lengte: 20,3 cm
• Breedte: 14,6 cm
• Gewicht: 1,760 kg

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