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Geniet van een prachtig
verlichte tuin
Voer de vintagelook ook buiten door met de Cormorant-wandlamp van

Philips. Het retro-ontwerp geeft uw tuin of terras een stijlvolle uitstraling.

Het hoogwaardige aluminium en de zwarte afwerking passen perfect bij

uw persoonlijke stijl.

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

• Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Speciale kenmerken

• Weerbestendig

Geniet van het buitenleven

• Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer



Kenmerken
Hoogwaardige onderdelen
Deze Philips lamp is speciaal voor
buiten gemaakt. Hij is duurzaam en
heeft een lange levensduur, zodat hij
uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is
gemaakt van hoogwaardig gegoten
aluminium en synthetische materialen.

Weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal
voor vochtige buitenomgevingen
ontworpen en is uitvoerig getest op
waterbestendigheid. Het IP-niveau
wordt aangegeven met twee cijfers: het
eerste cijfer geeft het
beschermingsniveau tegen stof aan en
het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is
spatwaterdicht en ideaal voor
algemeen gebruik buitenshuis.

Creëer een stijlvolle sfeer
Deze buitenwandlamp past bij de
trends en levensstijl van nu en gaat
naadloos op in uw buitenruimte.

Bovendien creëert de lamp de sfeer die
u altijd al hebt gewenst.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: aluminium, kunststof

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Contemporary

• Type: Wandlamp

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 20,7 cm

• Lengte: 26,6 cm

• Nettogewicht: 0,630 kg

• Breedte: 25 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Netspanning: 50-60 Hz, Bereik
220-240 V

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Nee

• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: exclusief lamp

• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E

• Aantal lampen: 1

• Fittinghouder/lampfitting: E27

• Wattage meegeleverde lamp: bulb
not included

• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 42 W

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

• Beschermingsklasse: I - geaard
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Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696165836

• EAN/UPC - Case: 8718696234860

• Hoogte: 23,4 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
1,020 kg

• Gewicht: 1,020 kg

• Nettogewicht (per stuk): 0,630 kg

• SAP hoogte (per stuk): 234,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 271,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 281,000 mm

• Breedte: 27,1 cm

• Lengte: 28,1 cm
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