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Richt uw huis in met licht
Deze Philips myLiving Suede LED-wand- en plafondlamp heeft een zachte eenvoudige
vorm. Hij is subtiel, onopvallend, past in elke ruimte en geeft warm wit licht.
Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer
• Perfect voor ontspanning en een praatje
Duurzame verlichting
• Philips biedt 5 jaar garantie op de LED-module en -driver
• Energiezuinig
• LED-licht van topkwaliteit
Speciale kenmerken
• Kan aan de wand of aan het plafond worden bevestigd

3180331EO

Plafonnière

Suede witte, LED

Kenmerken
LED-licht van topkwaliteit

Specificaties
Energiezuinig

Design en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: witte

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
•
•
•
•

Ingebouwde LED
Diffuus licht
Geschikt voor bevestiging aan muur en plafond
Garantie van 5 jaar op LED-module

Afmetingen en gewicht van product

De LED-technologie die in deze Philips-lamp is
geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde
oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden
ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en
brengt levendige kleuren in uw huis.

Garantie van 5 jaar op LED-systeem

Deze energiebesparende Philips-lamp verbruikt
minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo
bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan
een beter milieu.

Wand- en plafondmontage

•
•
•
•

Hoogte: 11,2 cm
Lengte: 50 cm
Breedte: 50 cm
Nettogewicht: 1,398 kg

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Aantal lampen: 4
Vermogen meegeleverde lamp: 9W
Maximaal vermogen vervangende lamp: 10 W
Totaal lumen armatuur: 3300 lm
Armatuur dimbaar: Nee
LED
Levensduur tot: 20.000 uur
IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter
dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard

Service

• Garantie: 5 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
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.

Monteer deze lamp als een wandlamp of
plafondlamp, precies zoals u het wilt.

Creëer een stijlvolle sfeer

Deze lamp past bij de stijl, trends en levensstijl van
nu en sluit aan op uw interieur. Bovendien creëert de
lamp de sfeer die je altijd al hebt gewenst.

Perfect voor ontspanning en een praatje
De woonkamer is het hart van elk huis, een plek
waar de bewoners samenkomen en gasten
ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en
slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen
worden aangepast aan de verschillende momenten
van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende
lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een
ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een
warme en uitnodigende sfeer te geven.
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Hoogte: 54,1 cm
Lengte: 53,6 cm
Breedte: 11,5 cm
Gewicht: 2,284 kg

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/
slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Plafonnière
•

