
 

 

Philips LivingColors
Iris Black

70999/30/PH

Kleur uw wereld met licht
LivingColors Iris. Het tijdloze en bijzondere ontwerp is een aanwinst voor uw interieur. 
Selecteer met de afstandsbediening één van de 16 miljoen kleuren en genieten maar!

Verander de sfeer met gekleurd licht
• instelbare kleurintensiteit
• automatische kleurenloop
• kies uit 16 miljoen kleuren
• dimbaar

Precies het juiste lichteffect
• lichtsterkte van 210 lumen

Met de afstandsbediening kiest u gemakkelijk elke gewenste kleur
• eenvoudige afstandsbediening

Sla uw favoriete kleuren op zodat u ze gemakkelijk terugvindt
• twee knoppen om uw favoriete kleuren op te slaan

Laat de kleuren op natuurlijke wijze in uw interieur opgaan
• mooi diffuus lichteffect



7099930PH

Kenmerken
Iris Black
  

 kies uit 16 miljoen kleuren

Kies uw eigen favoriete kleur uit 16 miljoen 
verschillende mogelijkheden.

automatische kleurenloop

Draai de kleurenring 360°, druk vervolgens op 
'I', leun achterover en laat de kleuren 
automatisch veranderen.

dimbaar

Met de afstandsbediening kunt u de helderheid 
naar wens aanpassen.

instelbare kleurintensiteit

Voeg meer wit toe met de afstandsbediening 
om perfecte pasteltinten te creëren.

lichtsterkte van 210 lumen

De LivingColors Iris bezit de meeste 
lichtsterkte van de LivingColors-serie (210 
lumen). Zet de LivingColors Iris waar u maar 
wilt en richt de lamp op een lichtgekleurde 
wand voor het beste effect.

eenvoudige afstandsbediening

Door de kleurenring op de afstandsbediening 
te draaien, kunt u gemakkelijk elke gewenste 
kleur kiezen.

uw favoriete kleuren opslaan

Sla uw twee favoriete kleuren op met de 
favorietenknoppen op de afstandsbediening, 
zodat u ze gemakkelijk terugvindt. Selecteer de 
gewenste kleur en houd een van de twee 
favorietenknoppen ingedrukt om de kleur op 
te slaan.

mooi diffuus lichteffect

Alle kleuren gaan op natuurlijke wijze op in uw 
interieur, dankzij het diffuse lichteffect.
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Specificaties
Iris Black
  

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Ideaal voor sfeercreatie
• Diffuus licht
• Instelbare kleuren (LED)
• Werkt met SmartLink
• Inclusief afstandsbediening
• Dimbaar met afstandsbediening

Productafmetingen en gewicht
• Hoogte: 20 cm
• Lengte: 18,5 cm
• Breedte: 18,8 cm
• Nettogewicht: 0,874 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 100 V - 240 V

• Aantal lampen: 1
• Wattage van meegeleverde lamp: 10 W
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Batterijtype: AAA - batterij met balkjes, smal

Service
• Garantie: 2 jaar

Verpakkingsafmetingen en gewicht
• Hoogte: 22,5 cm
• Lengte: 21,8 cm
• Breedte: 21,8 cm
• Gewicht: 1,198 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer, Kinder-/speelkamer
• Stijl: Expressive
• Type: Tafellamp
•
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