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Verlicht je buitenruimtes met de outdoor-armaturen van Philips

Brussel, België – Nu de lente in het land is, willen we volop genieten van ons terras en
onze tuin. Een familie-etentje, een glaasje met vrienden,… tot in de vroege uurtjes! En
een mooie buitenverlichting maakt deze kostbare momenten nog aangenamer.
5 tips voor een goede keuze 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.

Laat je stijl spreken met Ledino outdoor van Philips
Heb je een moderne woning? Richt je tuin dan ook modern in! Ledino outdoor van
Philips is het eerste gamma van buitenverlichting dat zich perfect schikt naar de stijl van
de eigentijdse woningen. Deze armaturen zien er met hun minimalistische en elegante
look adembenemend mooi uit. Ze zijn de vrucht van een gloednieuwe lichttechnologie,
PowerLED, die de lat van de miniaturisering nog wat hoger legt. Het resultaat?
Compacte en fijne lichtarmaturen die de tuin verfraaien. Dankzij de PowerLEDtechnologie verbruiken ze vijf maal minder dan de klassieke gloeilamparmaturen en
gaan ze superlang mee. Je hoeft niet meer in te zitten over energieverbruik of
lampvervanging. Ledino outdoor staat voor een breed gamma van producten. Keuze te
over!
Ledino outdoor ref. 16820 en 16821
Wandlampen voor decoratieve lichteffecten, met bidirectionele
lichtbundels.
Verkrijgbaar in 2 kleuren (grijs of donkergrijs) en 2 afmetingen, al
dan niet in te bouwen.
Vanaf € 134,95.

Ledino outdoor ref. 16355, 16356 en 16357
Directe verlichting voor afbakening en verlichting van terrassen
en paadjes.
Grijs aluminium, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder
bewegingssensor.
Vanaf € 99,95.

Dankzij de eenvoudige lijnen lijkt het licht uit het niets te komen. De uitsparing ziet eruit
alsof ze gevormd wordt door het licht dat uit de verdekte LED-lichtbron komt. Dit zijn
enkele van de redenen waardoor de Ledino outdoor oplossingen van Philips in 2012
bekroond werden met een iF Design Award.
Sparen in stijl, met Ecomoods outdoor van Philips
Er bestaan tal van energiezuinige verlichtingsoplossingen om je buitenruimtes voor een
zacht prijsje te verlichten. Jammer genoeg zien ze er niet allemaal even mooi uit… Met
Ecomoods outdoor bewijst Philips dat je je energiefactuur drastisch kan terugschroeven
zonder dat het esthetische aspect of de luchtkwaliteit erbij inboeten. De Ecomoodsarmaturen hebben een verfijnde stijl en verspreiden een elegant natuurlijk wit licht;
tegelijk maken ze een energiebesparing van maar liefst 80 % mogelijk! Dankzij de
energiezuinige technologie met lange levensduur spaar je jaar na jaar geld uit. De
Ecomoods outdoor-armaturen zijn ook opgewassen tegen de wisselende
weersomstandigheden van de verschillende jaargetijden. De superduurzame materialen
van hoge kwaliteit garanderen aan de armaturen een bijzonder lange levensduur. Maak
kennis met de uitgebreide keuze van wandlampen, sokkels en paaltjes uit het Ecomoods
outdoor-gamma.

Ecomoods outdoor ref. 16351, 16352, 16353 en 16354
Armatuur met lamp die superlang meegaat, aluminium en kunststof,
donkergrijs.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder
bewegingssensor. Vanaf € 52,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 72,95.

Ecomoods outdoor ref. 16340 en 16342
Armatuur met lamp die superlang meegaat, roestvrij staal en
kunststof.
Wandlamp, verkrijgbaar in 2 afmetingen, met of zonder
bewegingssensor. Vanaf € 62,95.
Model op voet, verkrijgbaar in 2 afmetingen. Vanaf € 69,95.
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Over Koninklijke Philips Electronics
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel
het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en
design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige
kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met
hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met
verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van
22,6 miljard EUR in 2011. De onderneming is marktleider in
cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte
verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle
producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten,
draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op
www.philips.com/newscenter en www.philips.be

