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Met Philips tuinverlichting geniet je voluit van zomerse avonden 

 

Brussel, België –  Na een lange koude winter, snakken we 
allemaal naar zwoele warme avonden waarop we kunnen genieten 
van ons terras en onze tuin. Een gezellige barbecue of  een 
onderonsje met vrienden wordt nog aangenamer met een mooie 
en efficiënte tuinverlichting.  
 
Waar let je het best op bij het kiezen van de buitenverlichting? 
 

 Kies voor elegante armaturen die bij de stijl van je huis en 
je tuin passen. 

 Kies je armaturen in een gamma dat ook bijpassende 
producten biedt (wandlampen, paaltjes en/of sokkels). 

 Kies armaturen die voor een gezellige sfeer zorgen als de 
nacht valt. 

 Zorg ervoor dat de verlichting voldoende intens is om 
comfort en veiligheid te garanderen. 

 Informeer naar het verbruik van de armaturen, om je 
energiefactuur zo laag mogelijk te houden en het milieu te 
sparen. 
 
 

Houd je van modern, kies dan voor Ledino Outdoor 
 
Het strakke en tegelijkertijd elegante ontwerp van Ledino buitenverlichting biedt een 
opvallende , eigentijdse manier om tuinen, paden en andere plekken buiten je huis te 
verfraaien met licht. Het geheim van de adembenemend mooie Ledino armaturen is de 
allernieuwste PowerLED-verlichtingstechnologie, die extra compacte en innovatieve 
ontwerpen mogelijk maakt. Ledino Outdoor staat voor een breed gamma van producten. 
Keuze te over! 
De Hedgerow LED wandlamp is verkrijgbaar in antraciet. (Aanbevolen verkoopprijs 
149,95€)   
Het paaltje kost 189,95 €.  Beide modellen werden bekroond met een IF product design 
award en een reddot design award. 
 



 
Ref.16816/93/16 wandlamp    Ref.16817/93/16 staand model 
 
 
Kies voor energiezuinig spaarlampen met Ecomoods Outdoor 
 
Met Ecomoods Outdoor bewijst Philips dat energiezuinige verlichtingsoplossingen met 
spaarlampen ook mooi kunnen zijn.  De slanke rechtopstaande wandlampen en sokkels 
uit deze collectie schijnen een brede bundel natuurlijk wit licht omlaag. Ze zijn ideaal 
voor het verlichten van tuinen, paadjes en terrassen.  Het slanke ontwerp van duurzaam, 
gegoten aluminium voorziet uw tuin of terras op een discrete manier van licht. Een 
aantal wandlampen beschikt bovendien over een bewegingssensor, ideaal voor bij de 
voordeur, oprit of omheining. 
De Seabreeze bestaat als paal en wandlamp en is verkrijgbaar in het grijs en het 
antraciet. 
 

 
Ref. 16908/93/16 staand model     Ref. 16910/87/16 wandlamp 
(Aanbevolen verkoopprijs 189,95€)   (Aanbevolen verkoopprijs 139,95€) 
 
 
 
 
 
 



 
Een veilig gevoel met myGarden-sensorverlichting 

 
Sensorverlichting zorgt ervoor dat u altijd aangenaam thuis komt en 
u zich veilig voelt omdat de voorkant van uw huis, het tuinpad en de 
oprit goed verlicht zijn. De verlichting is voorzien van infrarood 
bewegingssensoren. Deze detecteren beweging en schakelen het 
licht automatisch in wanneer u thuiskomt of wanneer er iemand 
anders in de buurt is. Na een tijdje wordt de verlichting weer 
automatisch uitgeschakeld. 
 
De June wandlamp met sensor is verkrijgbaar in grijs en antraciet. 
(Aanbevolen verkoopprijs 49,95€ - Ref. 16246/87/16) 
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Over Koninklijke Philips Electronics 
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als 
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel 
het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van 
gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde 
een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 118.000 personen tewerk 
met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het 
gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige 
verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van 
scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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