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Richt uw huis in met licht
Met een chic en gestroomlijnd silhouet vormt deze schitterende, cirkelvormige plafondlamp met
accenten in chroom een stijlvol en opvallend interieurelement in elke ruimte. Bij dit bijzondere ontwerp
met glazen diffuser valt het licht zowel naar boven als naar beneden, wat zorgt voor een sfeervolle
ambiance.
Kies de verlichting die bij u past
• Expressieve en elegante vormgeving van eersteklas materiaal
• Meerdere toepassingen en verschillende afwerkingsmogelijkheden
Prachtig energiezuinig warm wit licht
• Diffuus, warm wit licht
• Inclusief Philips-lamp(en)
Duurzame verlichting
• Extra lange levensduur
• Energiezuinig

302063016

Plafonnière
Alexa zwart

Kenmerken
Vormgeving en materiaal

De Philips InStyle-armaturen zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen en passen daardoor
perfect in ieder interieur. Dankzij de vele
toepassingsmogelijkheden en afwerkingen kunt u de
lampen uitstekend combineren met vrijwel alle
gordijnen, meubilair, verf en accessoires, voor elke
sfeer die u maar wilt. Onze aandacht voor detail en
design helpt u uw eigen stijl te creëren, precies zoals
u dat wilt - een uitnodigende sfeer en een omgeving
waarin u en uw vrienden en familie zich thuis voelen.

Specificaties
voorzien in een overvloed van warm wit en
natuurlijk licht. Het diffuse licht geeft een warm wit
licht en is perfect als algemene verlichting. Hierdoor
kunt u functionaliteit en respect voor het milieu
combineren.

Ontwerp en afwerking

Energiezuinig

• Inclusief TL-lamp(en)

• Materiaal: glas, textiel
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
Afmetingen en gewicht van product
•
•
•
•

Meerdere toepassingen

Hoogte: 19,6 cm
Lengte: 44,2 cm
Breedte: 44,2 cm
Nettogewicht: 4,490 kg

Technische specificaties

Deze Philips-verlichting bespaart energie in
vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo
bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan
een beter milieu.
Als u zich graag met woninginrichting bezighoudt en
houdt van experimenteren met nieuwe stijlen en
thema's, dan is Philips InStyle iets voor u. Philips
InStyle is een serie decoratieve hang-, wand- en
plafondverlichting en vloer- en tafellampen in
verschillende kleuren en gemaakt van eersteklas
materialen.

Inclusief Philips-lamp(en)

Deze lamp wordt geleverd met Philips-lamp(en),
zodat u de beste lichtkwaliteit en het beste effect
krijgt voor bij uw lamp.

Extra lange levensduur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lamptechnologie: TL
Aantal lampen: 1
Fitting/voet: 2GX13
Wattage meegeleverde lamp: 60W
Maximaal wattage vervangende lamp: 60W
Kleurtemperatuur: warm wit
Maximale levensduur lamp: 12.000 uur
Armatuur dimbaar: Nee
LED: Nee
Geïntegreerde LED: NO
Energieklasse meegeleverde lichtbron: A uur
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: I - geaard
• Lumen meegeleverde lamp: 5.000 lm

Service

• Garantie: 2 jaar

Diffuus, warm wit licht

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
•
•
•
•

Hoogte: 57,3 cm
Lengte: 48,9 cm
Breedte: 16,4 cm
Gewicht: 6,800 kg

Diversen
Inclusief Philips-lamp met zeer lange levensduur, tot
wel 12.000 uur.

• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/
slaapkamer, Keuken
• Stijl: Modern
• Type: Plafonnière
•

In deze verlichting is de nieuwste
spaarlamptechnologie van Philips toegepast om te
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