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Richt uw huis in met licht
 
De Philips inStyle Byzantin-hanglamp heeft een chromen afwerking, met kappen in mat en helder glas. Deze hanglamp is een

stijlvolle toevoeging aan uw interieur en fleurt elke ruimte op met dimbaar, warm wit LED-licht.

Voordelen

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer
• Perfect voor ontspanning en een praatje
 
Duurzame verlichting
• LED-licht van topkwaliteit
• Warm wit licht

• Energiezuinig
 
Speciale kenmerken
• click!FIX-systeem voor gemakkelijke installatie
 

Kenmerken

LED-licht van topkwaliteit

De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke
door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden

ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in
uw huis.
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Warm wit licht

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 warm wit
licht voor een gezellige sfeer.

Gemakkelijk te monteren - click!FIX

Deze LED-lamp maakt gebruik van click!FIX, een nieuw en revolutionair
bevestigingssysteem dat is gepatenteerd door Philips. Met click!FIX kunt u uw
lamp in 4 eenvoudige stappen monteren. Gemakkelijk en snel!

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.

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.

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.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Ontwerp en afwerking
Materiaal metaal
Kleur mat chroom

Afmetingen en gewicht van product
Hoogte 13,6 cm
Lengte 60,4 cm
Breedte 9,9 cm
Nettogewicht 0,610 kg

Technische specificaties
Netspanning Bereik 220 V - 240 V

50-60 Hz
Lamptechnologie LED

Safety Extra Low Voltage
Aantal lampen 1
Wattage meegele-
verde lamp

10W

Maximaal wattage
vervangende lamp

10W

Kleurtemperatuur warm wit
Totaal lumen arma-
tuur

900 lm

Armatuur dimbaar Nee
LED Ja
Levensduur tot 20.000 uur

IP-code IP20
bestand tegen voorwerpen groter dan
12,5 mm
niet bestand tegen water

Beschermingsklasse I - geaard
Lichtbron equivalent
aan traditionele lamp
van

66 W

Service
Garantie 5 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking
Hoogte 66,3 cm
Lengte 16,8 cm
Breedte 11,8 cm
Gewicht 0,873 kg

Diversen
Speciaal ontworpen
voor

Woonkamer/slaapkamer

Stijl Modern
Type Wandlamp
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