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Giving light a new experience
met deze prachtig ontworpen LED-lamp
Een luxueus ontwerp dat perfect past in een minimalistische leefomgeving. Deze Philips 
Ledino-wandspot van mat chroom is dimbaar en vervaardigd van hoogwaardig glas. De lamp 
straalt krachtig warm wit LED-licht uit. Richt het licht op de plek waar u het nodig hebt.

Innovatieve technologie in een elegant design
• Een fusie tussen licht en design

Hoogwaardig licht
• Krachtige LED
• Warm wit licht
• Lichtintensiteit instelbaar met dimmer

Duurzame verlichting
• Extreem lange levensduur
• Energiebesparing tot wel 80%

Speciale kenmerken
• Draaibaar in elke richting
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Kenmerken
Spotlamp
METRYS aluminium, LED

 Krachtige LED

De LED-module van deze lamp is een unieke, 
door Philips ontwikkelde oplossing waarin drie 
LED's zijn gecombineerd in een behuizing van 
kunststof en aluminium. Deze techniek biedt 
een optimale lichtoutput en een 100% 
gelijkmatige lichtkleur.

Licht en design
Deze designlamp heeft een minimalistisch 
karakter dat traditionele grenzen overschrijdt 
en lichtvormen met een inspirerende 
zuiverheid en schoonheid uitstraalt.

Warm wit licht

Deze verlichting maakt gebruik van de 
allernieuwste lichttechnologie van Philips met 
de nieuwe geavanceerde High Power LED's die 
een warm wit licht produceren met een 
kleurtemperatuur van 2700 Kelvin.

Dimbaar

Pas de lichtintensiteit van de LED-lampen van 
Philips aan met een dimschakelaar (niet 
meegeleverd). Zo kunt u de sfeer aanpassen 
aan elke gelegenheid, of het nu om een 
romantisch diner voor twee gaat of een 
gezellige avond met familie en vrienden in uw 
woonkamer. Philips heeft een aantal 
wanddimmers getest dat geschikt is voor de 
LED-lampen van Philips. Een actuele lijst van 
compatibele dimmers vindt u in het 
ondersteuningsgedeelte van de website.

Extreem lange levensduur

Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. LED-
lampen van Philips bieden een zeer lange 
levensduur van minimaal 20.000 uur (dit staat 
gelijk aan 20 jaar bij een gemiddeld gebruik van 
3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). 
Met de LED-lampen van Philips hoeft u zich 

nooit meer zorgen te maken over onderhoud 
of het vervangen van een lamp en kunt u thuis 
genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Energiebesparing tot wel 80%

De LED-verlichtingstechnologie die in de 
lampen van Philips wordt gebruikt, is uiterst 
energiezuinig (module van 7,5 W produceert 
350 lumen). Elke lamp bespaart dus energie en 
dat is beter voor het milieu, terwijl de 
energierekening van de consument daalt. De 
LED-producten van Philips bieden dus 
energiezuinig licht dat in een brede collectie 
eigentijdse ontwerpen een warme sfeer in huis 
brengt.

Draaibaar

De Philips-lamp kan in de gewenste richting 
worden gedraaid, voor licht daar waar het 
nodig is.
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Specificaties
Spotlamp
METRYS aluminium, LED

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: metaal
• Kleur: aluminium

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar
• Ingebouwde LED
• Draaibare spot
• Afgetekende lichtstralen

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 11,8 cm
• Lengte: 35 cm
• Breedte: 8,4 cm
• Nettogewicht: 1,350 kg

Technische specificaties
• Netstroom: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: LED, Safety Extra Low Voltage
• Aantal lampen: 2
• Wattage meegeleverde lamp: 6W
• Kleurtemperatuur: warm wit
• Maximale levensduur lamp: 20.000 uur
• Lichthoek: 35°

• Totaal lumen armatuur: 580 lm
• Armatuur dimbaar
• LED
• Geïntegreerde LED
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

56 W

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 36,9 cm
• Lengte: 12,8 cm
• Breedte: 10,1 cm
• Gewicht: 1,560 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer
• Stijl: Modern
• Type: Spotlamp
•
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