PHILIPS
myKidsRoom
Hanglamp
Iridia
meerdere kleuren
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Het licht mag aan in
sprookjesland
Licht in de vorm van een bloemenkrans. De energiezuinige, houten
Philips myKidsRoom Iridia-hanglamp fleurt het interieur van de
slaapkamer van uw kleine prinses op met een grappige compositie van
vrolijke bloemen.
Duurzame lichtoplossingen
• Altijd inclusief een Philips lamp
• Energiezuinig
• Warmwit licht
Speciale kenmerken
• De hoogte van de hanglamp is eenvoudig verstelbaar
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Ontworpen voor de kinderkamer
• Voor kinderen
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Kenmerken
Altijd inclusief een Philips lamp

Warmwit licht

Voor kinderen

Hoogwaardige en energiezuinige
Philips EcoLamp-lampen worden
meegeleverd voor het beste lichteffect.

Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben, die worden
aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde
produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer
energiek licht produceren. Deze lamp
van Philips geeft warmwit licht voor
een gezellige sfeer.

Deze Philips kinderkamerlamp creëert
een omgeving die kinderen
aanmoedigt om zich uit te leven in
plezier en creativiteit! Maar deze lamp
is ook ontworpen voor de veiligheid
van uw kind: hij wordt niet warm, is
robuust en bevat geen giftige verf.

Energiezuinig

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

Verstelbare hoogte
Deze hanglamp van Philips wordt
geleverd met lange snoeren voor een
maximale flexibiliteit tijdens en na de
installatie. Kies de hoogte die voor u
ideaal is.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: meerdere kleuren
• Materiaal: hout, metaal
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Verstelbare hoogte: Ja
• Inclusief TL-lamp(en): Ja
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer
• Stijl: Expressief
• Type: Hanglamp
• EyeComfort: Nee

Opgenomen vermogen
• Energy Efficiency Label: A
Afmetingen en gewicht van product
• Maximale hoogte: 130 cm
• Minimale hoogte: 130 cm
• Lengte: 42 cm
• Nettogewicht: 1,295 kg
• Breedte: 42 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
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Technische specificaties
• Levensduur tot: 10.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur (verborgen): 1.320 lm
• Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 1.320 lm
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 95 W
• 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: E27
• Wattage meegeleverde lamp: 20 W
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• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 75 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718291468370
• EAN/UPC - Case: 8718291516736
• Hoogte: 41,3 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
1,970 kg
• Gewicht: 1,970 kg
• Nettogewicht (per stuk): 1,295 kg
• SAP hoogte (per stuk): 413,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 133,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 408,000 mm
• Breedte: 13,3 cm
• Lengte: 40,8 cm
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