PHILIPS
myLiving
Wandlamp
Peace
white

Besparen in stijl
Strakke lijnen en zachte rondingen vormen het geheim van deze witte
Philips wandlamp. De moderne vormgeving brengt karakter en
levendigheid in uw woonkamer. Ervaar de warmte van
energiebesparende verlichting.
Bespaar energie en geld
• Energiebesparing tot wel 80%
• Extra lange levensduur
• Robuust en betrouwbaar
Geef uw gevoel voor stijl de ruimte
• Stijlvol wit
• Stijlvolle en moderne ontwerpen
Baad uw huis in warm licht
• Diffuus, warmwit licht
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Kenmerken
Energiebesparing tot wel 80%

Robuust en betrouwbaar

Diffuus, warmwit licht

Het grote voordeel van TL-verlichting is
de energiezuinigheid. Een TL-lamp
verbruikt slechts één vijfde van de
energie van een normale gloeilamp. Dit
betekent dat u, als u al uw gewone
lampen in huis vervangt door TLverlichting van Philips, een besparing
van ongeveer 80% op uw
verlichtingskosten realiseert!

Optimale duurzaamheid. Elk stuk in de
Philips collectie bestaat uit
hoogwaardige materialen. Met deze
Philips lamp koopt u een
kwaliteitsarmatuur die bijzonder lang
meegaat.

In deze verlichting is de nieuwste
spaarlamptechnologie van Philips
toegepast om te voorzien in een
overvloed van warmwit en natuurlijk
licht. Het diffuse licht geeft een
warmwit licht en is perfect als
algemene verlichting. Hierdoor kunt u
functionaliteit en respect voor het
milieu combineren.

Extra lange levensduur

Stijlvol wit
Wit is eenvoudig, zacht, altijd stijlvol en
daarmee een tijdloze kleur die
puurheid brengt in elk interieur.
Stijlvolle en moderne ontwerpen
Deze Philips lamp heeft een strakke,
eigentijdse look die in niets lijkt op de
traditionele onaantrekkelijke
spaarlamp. Elke chique, gestroomlijnde
designlamp is zorgvuldig ontworpen
met het oog op de perfecte combinatie
van vorm en functie.

Inclusief Philips lamp met zeer lange
levensduur, tot wel 20.000 uur.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: white
• Materiaal: aluminium, kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Inclusief TL-lamp(en): Ja
• Trekontlasting: Ja

Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer
• Stijl: Contemporary
• Type: Wandlamp
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energie-efficiëntielabel: A
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Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 6,0 cm
• Lengte: 51 cm
• Nettogewicht: 2,358 kg
• Breedte: 9,8 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Levensduur tot: 20.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur (verborgen): 2.900 lm
• Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 2.900 lm
• Lamptechnologie: fluorescentie, 230
V
• Lichtkleur: warmwit
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Nee
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: A
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A+ t/m E
• Aantal lampen: 1
• Fittinghouder/lampfitting: 2G11
• Wattage meegeleverde lamp: 36 W
• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 36 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard
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Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8717943780167
• EAN/UPC - Case: 8717943088669
• Hoogte: 53,1 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
2,780 kg
• Gewicht: 2,780 kg
• Nettogewicht: 2,358 kg
• SAP hoogte (per stuk): 531,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 90,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 113,000 mm
• Breedte: 9,0 cm
• Lengte: 11,3 cm
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