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Geef uw studeerkamer extra
flair met licht
Met zijn speelse karakter weet deze leuke Philips myHomeOffice-bureaulamp met
blauwe accenten zeker uw werkruimte op te fleuren. Gemaakt van hoogwaardig
synthetisch materiaal en met flexibele hals.
Ontworpen voor uw thuiskantoor
• Gericht licht voor optimale verlichting bij werkzaamheden
• Maximale helderheid voor een goed verlichte werkplek
Duurzame verlichting
• Energiezuinig
• Warm wit licht
• Altijd inclusief een Philips-lamp
Speciale kenmerken
• Aan-uitschakelaar op product
• Flexibele arm
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Kenmerken
Warm wit licht

Energiezuinig

nieuwsberichten lezen op de laptop. Wanneer
u de lamp inschakelt, geeft deze meteen de
juiste helderheid voor maximaal
gebruiksgemak.
Aan-uitschakelaar op product

Licht kan verschillende kleurtemperaturen
hebben, die worden aangegeven in de eenheid
Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvinwaarde produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge Kelvinwaarde een koeler, meer energiek licht
produceren. Deze lamp van Philips geeft warm
wit licht voor een gezellige sfeer.

Deze energiebesparende Philips-lamp
verbruikt minder stroom dan traditionele
lichtbronnen. Zo bespaart u op uw
energierekening en draagt u bij aan een beter
milieu.
Flexibele arm

Altijd inclusief een Philips-lamp

De knop is discreet geïntegreerd in de lamp. U
kunt dus eenvoudig het licht in- en
uitschakelen.
Perfecte verlichting voor uw
werkzaamheden

Flexibele arm
Maximale helderheid
Hoogwaardige en energiezuinige Philips
EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor
het beste lichteffect.

Deze Philips-bureaulamp geeft gericht licht
voor een gelijkmatige verlichting van uw
werkblad.

Deze Philips-bureaulamp is ontworpen voor
bureau-activiteiten zoals huiswerk maken of
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: blauw

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
•
•
•
•
•

Aan-uitschakelaar op product
Inclusief TL-lamp(en)
Afgetekende lichtstralen
Flexibele arm
Draaibaar in elke richting

Afmetingen en gewicht van product
•
•
•
•

Hoogte: 35 cm
Lengte: 13,5 cm
Breedte: 33 cm
Nettogewicht: 1,200 kg

Service

• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse:
A+ t/m E
• Levensduur tot: 10.000 uur
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter
dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van:
50 W
• Lumen meegeleverde lamp: 600 lm

Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lamptechnologie: TL, 240 V
Aantal lampen: 1
Fitting/voet: E27
Wattage meegeleverde lamp: 11W
Maximaal wattage vervangende lamp: 11W
Kleurtemperatuur: warm wit
Armatuur dimbaar: Nee
LED: Nee
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•
•
•
•

Hoogte: 29,3 cm
Lengte: 19,3 cm
Breedte: 14,6 cm
Gewicht: 1,520 kg

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Studeerkamer/
thuiskantoor
• Stijl: Expressive
• Type: Tafellamp
•
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