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Geniet van lange avonden
buiten met een draagbare
lamp
Deze draagbare Philips lantaarn is een zeer veelzijdige buitenlamp. De

lamp creëert de perfecte sfeer voor uw buitenruimte, maar ook meer

functioneel worden gebruikt. Hij is weerbestendig en dimbaar en is

voorzien van LED-technologie met een lange levensduur.

Geniet van het buitenleven

• Krachtig licht

• Dimbaar licht

• Kaarsmodus

• Oplaadbaar via USB

• Weerbestendig (IP44)



Kenmerken
Krachtig licht
Deze draagbare Philips lantaarn levert
krachtig warmwit licht tot 350 lumen.
Daardoor is het de ideale lamp om
buiten te lezen, de barbecue aan te
steken, een klusje in de tuin af te
maken en allerlei andere
buitenactiviteiten.

Dimbaar licht
De draagbare lantaarn kan eenvoudig
worden gedimd door de knop

ingedrukt te houden. Zo creëert u altijd
de perfecte sfeer voor uw buitenruimte

Kaarsmodus
Voor een unieke decoratieve en
betoverende sfeer buiten kunt u de
draagbare lantaarn in de kaarsmodus
zetten. Zo creëert u een warme gloed
en een dynamische flikkering.

Oplaadbaar via USB
De draagbare lantaarn kan eenvoudig
worden opgeladen via elke
compatibele USB. De USB-kabel wordt
meegeleverd.

Weerbestendig (IP44)
Deze draagbare lantaarn is speciaal
ontworpen voor buitengebruik en is
waterbestendig.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: groen

• Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Dimmer en aan/uit-schakelaar op
product: Ja

• Volledig weerbestendig: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Aan/uit-schakelaar op product: Ja

• Ideaal voor sfeercreatie: Ja

• Draagbaar: Ja

• Hoogwaardige, duurzame materialen:
Ja

• Opladen via USB: Ja

Tuin

• Tuin: Achtertuin

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Contemporary

• Type: Tafellamp

Afmetingen en gewicht van product

• Kabellengte: 1,0 m

• Hoogte: 23,3 cm

• Lengte: 15 cm

• Nettogewicht: 0,580 kg

• Breedte: 15 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 30.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 350 lm

• Netspanning: 5 V

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 3 W

• IP-classificatie: beschermd tegen
waterspatten, beschermd tegen
voorwerpen groter dan 1 mm, IP44

• Beschermingsklasse: III - extra lage
veiligheidsspanning

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696161494

• EAN/UPC - Case: 8718696231128

• Hoogte: 24,3 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
0,770 kg

• Gewicht: 0,770 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,580 kg

• SAP hoogte (per stuk): 243,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 155,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 155,000 mm

• Breedte: 15,5 cm

• Lengte: 15,5 cm
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