
 

 

Philips SceneSwitch LED
Bukko, drievoudige 
spotlight

Drie lichtinstellingen
Geschikt voor uw lichtschakelaar
Ideaal om sfeer te creëren
Gentle LED, prettig voor de ogen
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erkt samen met uw huidige wandschakelaar
ms wilt u de sfeer aanpassen aan wat u doet. Met de Philips SceneSwitch LED-spots 
nt u eenvoudig de lichtinstelling aanpassen met uw bestaande wandschakelaar. U hoeft 
ts extra's te installeren of een dure LED-dimmer aan te kopen.

Veelzijdige verlichting voor elk moment van de dag
• Verander de sfeer eenvoudig met uw huidige wandschakelaar

Gemakkelijke verlichting zonder zorgen
• Zet uw spot terug naar de standaard fabrieksinstelling
• Gebruik automatisch uw laatst gekozen lichtinstelling
• Ontworpen voor uw oogcomfort
• Eenvoudige montage dankzij click!Fix
• Onmiddellijk helder licht na inschakelen
• Geïntegreerde LED-lamp
• Hoge lichtopbrengst: 1290 lumen
• Bespaar energie met hoogwaardig LED-licht
• De lampen hebben een levensduur van tot wel 25 jaar
• 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

Superieur ontwerp voor een optimaal lichteffect
• De perfecte lichtbundel voor accentverlichting



 SceneSwitch, 3 lichtinstellingen
Creëer de perfecte sfeer voor elk moment. Met de 
Philips SceneSwitch LED-spots kunt u eenvoudig de 
lichtinstelling aanpassen, van helder licht naar 
natuurlijk licht met een sfeervolle, warme gloed. U 
hoeft daarvoor niets extra's te installeren of een 
dure dimmer aan te kopen. U gebruikt gewoon uw 
bestaande schakelaar.

Terugzetten naar de fabrieksinstelling
Indien u meerdere SceneSwitch lampen gebruikt die 
niet meer zijn gesynchroniseerd, schakelt u de 
verlichting binnen één seconde in en weer uit om de 
lampen terug te zetten naar de standaard 
fabrieksinstelling.

Gebruik uw laatst gekozen lichtinstelling
Deze SceneSwitch spot heeft een ingebouwde 
geheugenchip die uw laatst gekozen lichtinstelling 
onthoudt als de verlichting langer dan 6 seconden is 
uitgeschakeld. Als u niet vaak tussen activiteiten 
wisselt, staat het licht in uw favoriete stand wanneer 
u het weer inschakelt.

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel 
licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U 
kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met 
LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de 
perfecte sfeer in huis creëren.

Hoge lichtopbrengst: 1290 lumen
Verlicht uw huis met licht van hoge kwaliteit

Geïntegreerde LED-lamp
Deze spot heeft een hoogwaardige geïntegreerde 
LED-lamp met een optimale lichtopbrengst.

Eenvoudige montage dankzij click!Fix

Installeer uw spotlicht eenvoudig en helemaal zelf. 
Dankzij click!Fix kan u de lamp zelf en zonder enige 
hulp installeren. Monteer de beugel aan het plafond, 
sluit de draden aan en klik en bevestig de lamp in 1 
keer.

5 jaar garantie
Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. 
Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op 
het hele product, zodat u elke dag weer kunt 
genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

Onmiddellijke helderheid
Met Philips LED-spots hoeft u nooit te wachten. Ze 
leveren onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld hun 
volledige helderheidsniveau. Het warmwitte licht 
lijkt echt op gloeilamplicht en zorgt meteen voor een 
gezellige, uitnodigende sfeer.

Energiezuinig LED-licht
LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 
procent, vergeleken met traditionele verlichting met 
dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-
lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u 
een traditionele lichtbron vervangt door een LED-
lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere 
energierekening.

Perfect voor accentverlichting
Deze LED-spot levert moderne verlichting met een 
vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek 
(40 graden) en is geschikt voor zowel 
accentverlichting als algemene verlichting. Ideaal 
voor gebruik in keukens, woonkamers en eetkamers.

Eenvoudig te richten spot
De draaibare spot is zo ontworpen dat u het licht op 
elke gewenste plek kunt richten.

Levensduur van tot wel 25 jaar
LED-lampen gaan langer mee, dus u hoeft uw 
lichtbron veel minder vaak te vervangen. Dit leidt tot 
aanzienlijk minder afval en bespaart u op de lange 
termijn ook geld.
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Specificaties
Design en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar
• SceneSwitch
• Eenvoudige montage dankzij click!Fix
• Draaibare spot

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 17 cm
• Lengte: 36,6 cm
• Breedte: 36,6 cm
• Nettogewicht: 0,612 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: LED, 24 V
• Aantal lampen: 3
• Vermogen meegeleverde lamp: 4,3 W
• Lichtkleur: warm wit
• Totaal lumen armatuur: 1290 lm
• Dimbaar armatuur
• LED
• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: A+
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A++ t/m E
• Levensduur tot: 25.000 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: 

37 W

Service
• Garantie: 5 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 23,6 cm
• Lengte: 24,2 cm
• Breedte: 18,2 cm
• Gewicht: 1,11 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Spot
•
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Kenmerken
Bukko, drievoudige spotlight
Drie lichtinstellingen Geschikt voor uw lichtschakelaar, Ideaal om sfeer te creëren, Gentle LED, prettig voor 
de ogen
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