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De juiste lichtstijl
creëren
Creëer verbluffende effecten in uw woonkamer. Deze hanglamp
voegt een speels modern accent toe, zelfs als de lamp uitstaat.
Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Perfect voor ontspanning en een praatje
• Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer
• Hoogwaardige materialen
• Creëer prachtige lichteffecten
• Eenvoudig in elkaar te zetten
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Kenmerken
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.
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 u altijd al hebt gewenst.

Hoogwaardige materialen
Deze lamp is gemaakt van
hoogwaardige materialen met een
superieure afwerking. Dit zorgt voor
een solide en duurzaam product dat
een aanwinst is voor uw huis en vele
jaren meegaat.
Prachtige lichteffecten

Het ontwerp van deze lamp creëert
prachtige lichteffecten die 's avonds de
sfeer van uw woonruimte verbeteren.
Het intrigerende samenspel tussen
licht en schaduw transformeert de
woonkamer als de verlichting wordt
ingeschakeld.

Eenvoudig in elkaar te zetten
De compacte, modulaire elementen
kunnen in enkele minuten in elkaar
worden gezet, en zijn eenvoudig mee
te nemen, te vervoeren en te
installeren.

40887/31/PN

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: wit
• Materiaal: kunststof
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer
• Stijl: Contemporary
• Type: Hanglamp
• EyeComfort: Nee
Afmetingen en gewicht van product
• Maximale hoogte: 205 cm
• Minimale hoogte: 55 cm
• Lengte: 52 cm
• Nettogewicht: 1,600 kg
• Breedte: 49,5 cm
Service
• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties
• Levensduur tot: 0 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: • Lamptechnologie: Niet van
toepassing
• Lichtkleur: Niet van toepassing
• Netspanning: 50-60 Hz
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Nee
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: exclusief lamp
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E
• Aantal lampen: 1
• Fittinghouder/lampfitting: E27
• Wattage meegeleverde lamp: • Maximaal vermogen vervangende
lamp: 60 W
• IP-classificatie: IP20
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
• Lichtbron vervangbaar: Ja
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718696156513
• Nettogewicht: 1,600 kg
• Brutogewicht: 2,500 kg
• Hoogte: 309,000 mm
• Lengte: 246,000 mm
• Breedte: 321,000 mm
• Materiaalnummer (12NC):
915005310701
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