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Hanglamp

36107/30/PN
Ga voor vintage

en creëer de perfecte sfeer
Dit Philips Vintage-snoer is een combinatie van een stoffen snoer en een metalen stopcontact 
met matte afwerking en brengt een retro uitstraling in uw woonkamer. Met een E27 LED-
lamp van de Philips Vintage-collectie maakt u uw vintage-uitstraling helemaal compleet.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Verstelbare snoerlengte
• Geadviseerde lampen
• Hoogwaardige onderdelen



 Verstelbare snoerlengte [snoer]
Snoer is volledig verstelbaar op verschillende 
hoogten, waarmee u de flexibiliteit hebt om van uw 
keukeneiland en de eettafel een stijlvolle, dynamische 
combinatie te maken.

Geadviseerde lampen [snoer]
Kies uit de Philips Vintage E27 LED-lampen die door 
het heldere glas overal een warme gloed uitstralen, 
ideaal om sfeer te creëren en uw huis mooi te stylen.

Hoogwaardig materiaal [snoer]
Dit fraaie, met stof beklede snoer zorgt ervoor dat 
uw lamp mooi recht hangt. De matte, gesatineerde 
afwerking van het metalen stopcontact versterkt de 
retro uitstraling van elke lamp.
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Design en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: zwart

Afmetingen en gewicht van product
• Minimale hoogte: 14 cm
• Maximale hoogte: 200 cm
• Lengte: 11 cm
• Breedte: 11 cm
• Nettogewicht: 0,300 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V
• Aantal lampen: 1
• Lamphouder/lampvoet: E27
• Vermogen meegeleverde lamp: lamp niet 

meegeleverd
• Maximaal vermogen vervangende lamp: 60 W
• Dimbaar armatuur: Nee
• LED: Nee

• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief 

lamp
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A++ t/m E
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 17 cm
• Lengte: 10,6 cm
• Breedte: 10,4 cm
• Gewicht: 0,385 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer, Keuken
• Type: Hanglamp
•

Specificaties
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