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Ook 's avonds en 's nachts 
licht in uw tuin
Deze robuuste Philips myGarden Crust LED-inbouwspot van roestvrij staal markeert paden en 
opritten zonder het aanzicht van uw tuin aan te tasten. Dankzij de hoogwaardige materialen en 
Philips LED's hebt u na de installatie bijna geen onderhoud meer aan deze lampen.

Duurzame verlichting
• Energiezuinig
• LED-licht van topkwaliteit

Geef uw tuin een vleugje design
• Hoogwaardig roestvrij staal en synthetische materialen

Geavanceerde verlichting voor buitenshuis
• Philips biedt 5 jaar garantie op de LED-module en -driver

Speciale kenmerken
• Eenvoudige installatie
• IP67 - weerbestendig
• Lange levensduur - tot 25 jaar
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Kenmerken
Inbouwspot
Crust rvs, LED

 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.

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 
roestvrij staal en synthetische materialen.

IP67 - weerbestendig

Deze Philips-buitenverlichting 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 verlichting is 
met IP67 ontworpen: hij is beschermd tegen 
tijdelijk onderdompelen en ideaal voor het 
verlichten van paden en opritten. U kunt er 
zelfs overheen rijden.

Eenvoudige installatie

Het installeren van een armatuur kan soms 
lastig zijn, maar bij deze Philips Outdoor-lamp 
is er specifiek op gelet dat het product 
makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. 
Het product wordt geleverd met een 
torxsleutel voor de installatie.

Garantie van 5 jaar op LED-systeem

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

op het LED-systeem, oftewel de LED-module 
en -driver in deze lamp.

Lange levensduur

Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De 
LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een 
zeer lange levensduur van minimaal 25.000 uur 
(dit staat gelijk aan 25 jaar bij een gemiddeld 
gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 
schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u 
hoeft zich nooit meer zorgen te maken over 
onderhoud of het vervangen van een lamp en u 
kunt thuis genieten van de perfecte 
sfeerverlichting.

LED-licht van topkwaliteit
De LED-lamp die bij deze Philips-lamp wordt 
meegeleverd, is een unieke door Philips 
ontwikkelde oplossing. De lamp kan 
onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een 
optimale lichtopbrengst en brengt levendige 
kleuren in uw huis.
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Specificaties
Inbouwspot
Crust rvs, LED

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: roestvrij staal, kunststof
• Kleur: rvs

Afmetingen en gewicht van product
• Lengte: 11,5 cm
• Breedte: 11,5 cm
• Diepte uitsparing: 11,5 cm
• Lengte uitsparing: 10,5 cm
• Diameter uitsparing: 10,5 cm

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50 Hz
• Lamptechnologie: LED, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: 3W

• Kleurtemperatuur: warm wit
• Totaal lumen armatuur: 270 lm
• Armatuur dimbaar: Nee
• LED
• Levensduur tot: 25.000 uur
• IP-code: IP67, stofdicht, bestand tegen tijdelijk 

onderdompelen
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

27 W

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Modern
• Type: Inbouwspot
•
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