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Zet je buitenruimte in de kijker door zonlicht om te zetten in LED-licht 

Vang de energie van de zon op en geniet tot in de vroege uurtjes van haar licht met 
Philips myGarden Solar 
 

Brussel (België) – Een kleine groene oase in de stad of een 

weelderige tuin? Het maakt niet uit: Elke buitenruimte vormt een 

verlengstuk van het huis en is net zo belangrijk als gelijk welke 

andere ruimte. We kunnen er immers van het zonlicht genieten 

en ons verbonden voelen met de natuurelementen. De 

buitenruimte is daar waar kinderen spelen, waar we gezellig met 

vrienden samen zijn of waar we aan het einde van de dag even 

op adem komen. Met een goede verlichting kunnen deze 

momenten nog langer duren. Philips, leider in LED-verlichting, 

brengt de myGarden Solar LED-lampen uit, om van je tuin een 

sfeervol, comfortabel en veilig plekje te maken met behulp van 

warm kwaliteitslicht dat door de zon wordt aangedreven.   

 

De myGarden Solar-lampen maken optimaal gebruik van de zonne-energie om je 

tot een stuk in de nacht een krachtig en helder licht te bieden, met de hoogste graad 

van energie-efficiëntie. Dankzij de ingebouwde Philips LED-lampen geniet je, van 

zodra de zon ondergaat, van een warm licht van hoge kwaliteit. De batterij biedt een 

autonomie van zes uur, met een minimum van twee uur op de kortere winterdagen. 

Ofwel kies je voor instant licht dat bij zonsondergang automatisch aangaat, ofwel 

bespaar je energie voor wanneer je echt licht nodig hebt met de aan- en 

uitschakelaar en een bewegingssensor. 

 

Je kunt overdekte plekjes verlichten, zoals een patio, en het licht ver van een 

stopcontact laten schijnen aangezien er geen stroomsnoeren zijn. Geniet buiten van 

je lievelingsplekje op een zwoele zomeravond, benadruk een mooi element of een 

bloemperk of verlicht gewoon veilig een paadje; alles kan dankzij de verschillende 

stijlen.  

 

myGarden Solar is gemaakt van duurzame materialen en ziet er fraai uit in de tuin. 

Bovendien is het onderhoud tot een minimum beperkt. Het myGarden Solar gamma 

van Philips bestaat in een aantal verschillende ontwerpen die perfect bij je eigen stijl 

passen. De ronde 'Raven' armatuur? Of liever de elegante en hoekige ‘Greenhouse’ 

in roestvrij staal? Er is er vast een model dat bij jouw woning past.  
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Philips myGarden Solar vangt de zonne-energie op en laat je tot een stuk in de 

nacht van de voordelen ervan genieten.  

 

De belangrijkste kenmerken van het myGarden Solar gamma:  

 Zet je buitenruimte in de kijker dankzij een warm wit licht van hoge kwaliteit 

 Bespaar energie en steek het licht aan wanneer je het echt nodig hebt dankzij 

de intelligente lichtregeling 

 Zoek de stijl die bij je past en verlicht je tuin met elegante armaturen 

 Gering onderhoud dankzij de duurzame, weersbestendige materialen van 

hoge kwaliteit 

 Snelle instelling en makkelijke plaatsing 

 
De producten uit het gamma myGarden Solar zijn verkrijgbaar vanaf 21 mei 2014 
bij Light Gallery – met uitzondering van ‘Dusk wall lantern antracit 1x1W SELV’ dat 
verkrijgbaar is vanaf midden juni. 
 
Aanbevolen verkoopprijzen: 

- Dusk wall lantern grey 1x1W SELV : 74,95 EUR 
- Dusk wall lantern antracit 1x1W SELV : 74,95 EUR 
- Greenhouse wall lantern inox 1x1W SELV : 74,95 
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Voor meer informatie, contacteer: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting/Healthcare 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
 
Philips Customer Care Center – Tel.: 00800 7445 477 
 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips 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 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt ongeveer 115.000 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, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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