Plafondlamp
Functioneel
CL550
White

8718699681074

Eén lamp. Uw
schakelaar. Drie
lichtinstellingen.
Dimmen zonder dure dimmer of ander bijkomend apparaat. Creëer
eenvoudig de juiste sfeer met de Philips Superslim 15 W LEDplafondlamp door de lichtsterkte aan te passen, maar zonder de
koelwitte lichtkleur van 4000 K te veranderen. De lamp laat zich
namelijk in 3 standen dimmen door hem met je standaard
lichtschakelaar meerdere malen in en uit te schakelen. Zo geniet je
altijd van licht dat perfect is voor ieder moment. Als de lamp langer
dan 5 minuten brandt, onthoudt hij zijn laatste lichtinstelling.
Bovendien heeft de plafondlamp een ultradun ontwerp voor
universeel gebruik en geeft de LED-lamp, met tot 20 jaar
levensduur, onmiddellijk licht waardoor deze in elke kamer past.
Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Perfect voor ontspanning en een praatje
Vervolledig je interieur met kleur
• Superslank ontwerp
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Gemakkelijk te ervaren
• Deze lamp is perfect voor aan de wand of het plafond en geeft je de
vrijheid om je interieur helemaal naar eigen voorkeur in te richten.
• Eenvoudige installatie
Lichteffect
• Gelijkmatige lichtverdeling
Eersteklas kwaliteit
• EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is
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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.

Bevestiging geschikt voor wand of
plafond
Eenvoudige installatie
Eenvoudig te installeren. Bevestig of
hang de lamp aan de muur of het
plafond, steek de stekker in het
stopcontact en de lamp is klaar voor
gebruik.
Gelijkmatige lichtverdeling
Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en
uniform.

Superslank ontwerp
Slank ontwerp, ideaal voor kamers met
een laag plafond, valt gelijk met het
oppervlak.

Specificaties
Kenmerken
• Beoogd gebruik: Binnen
Design en afwerking
• Kleur: white
• Materiaal: metaal/kunststof
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Draaibare spot: Nee
• Dimbaar met afstandsbediening: Nee
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Inclusief afstandsbediening: Nee
• Middenstuk: Ja
Lichtkenmerken
• Kleurweergave-index (CRI): 80
Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Functioneel
• Type: Plafondlamp
Opgenomen vermogen
• Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 2,3 cm
• Lengte: 25 cm
• Nettogewicht: 0,43 kg
• Breedte: 25 cm
Service
• Garantie: 5 jaar
Technische specificaties
• Levensduur tot: 20.000 hr
• Diameter: 250 mm
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1500
• Lichtkleur: 4000
• Netspanning: 220-240
• Dimbare lamp: Nee
• LED: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Wattage meegeleverde lamp: 15
• IP-classificatie: IP20
• Beschermingsklasse: Klasse II

Eyecomfort
Licht van slechte kwaliteit kan zorgen
voor vermoeide ogen. We spenderen
allemaal veel tijd binnen door, daarom
is het belangrijker dan ooit dat uw huis
goed verlicht is. Onze producten
voldoen aan de strengste testcriteria
voor onder andere flikkering,
stroboscoopeffecten, verblinding,
kleurweergave en dimeffecten, zodat
ze voldoen aan de EyeComfort-eisen.
Philips LED-lampen geven niet alleen
comfortabel licht, maar blijven dat ook
doen gedurende hun hele levensduur.
Ze geven meer dan tien jaar
consistente lichtkwaliteit, uitvoer en
kleur. Stap over naar licht dat prettig
voor de ogen is. Uw ogen zullen u
dankbaar zijn.
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Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718699681074
• Nettogewicht: 0,400 kg
• Brutogewicht: 0,480 kg
• Hoogte: 2,800 cm
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