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Kleur je wereld met licht
De decoratieve Philips LED CandleLights zijn echte sfeermakers. De LED

´s geven een warme gloed en flakkeren als echte kaarsen, maar dan

zonder de risico's van open vuur en heet kaarsvet. Creëer een unieke

sfeer in huis.

Gebruiksvriendelijk

• Kantel de kaarslamp om deze in of uit te schakelen

• IP44 - weerbestendig voor gebruik binnenshuis en buitenshuis

• Gemakkelijk op te laden dankzij de inductieoplader

• Overal te plaatsen zonder geknoei met draden

Net als een echte kaars, maar dan beter

• Zacht warm kaarslichteffect met zachte flikkering

• Koel bij aanraking, zonder open vuur, heet kaarsvet of rook

Elegant en tijdloos design

• Deze kaarsen zijn gemaakt van hoogwaardig glas



Kenmerken
Gemakkelijk in en uit te schakelen

U kunt de LED-kaarslamp in- en
uitschakelen door deze te kantelen.
Verrassend gemakkelijk en leuk.

IP44 - weerbestendig

Deze LED-kaarsen zijn ook geschikt
voor gebruik buitenshuis dankzij IP44.
Breng sfeer aan in uw tuin!

Gemakkelijk op te laden

De LED-kaarslampjes kunt u
eenvoudig opladen met de
inductieoplader.

Overal te plaatsen
Dankzij de ingebouwde batterij werken
de Philips LED-kaarslampen zonder
dat draden een probleem opleveren bij
opladen. U kunt deze overal plaatsen:
op tafel, in een hoekje en zelfs op een
boekenplank.

Zacht warm kaarslichteffect

Deze kaarslampen geven een zacht
warm kaarslichteffect met een zachte
flikkering. Perfect voor het creëren van
sfeer in uw interieur.

Veilige LED-technologie

Deze Philips kaarslampen zijn koel bij
aanraking door het gebruik van LED-
technologie. U kunt een perfecte sfeer
creëren zonder het risico van open
vuur, heet kaarsvet of rook.

Glas van hoge kwaliteit
Deze kaarsen zijn gemaakt van
hoogwaardig glas. Dankzij het tijdloze
ontwerp passen zij goed in elk
interieur.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: transparant

• Materiaal: glas

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Inclusief oplader: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Ideaal voor sfeercreatie: Ja

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Stijl: Expressief

• Type: Tafellamp

• EyeComfort: Nee
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Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 12,5 cm

• Lengte: 5,5 cm

• Nettogewicht: 3,197 kg

• Breedte: 5,5 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 20.000 hr

• Gebruiksduur: 10,0 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 60 lm

• Netspanning: 230 V, 50-60 Hz

• Dimbare lamp: Nee

• LED: Ja

• Aantal lampen: 12

• Wattage meegeleverde lamp: 12 W

• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking

• SAP EAN/UPC - Stuk:
8711500800428

• EAN/UPC - Case: 8711500800435

• Hoogte: 19,4 cm

• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
4,014 kg

• Gewicht: 4,014 kg

• Nettogewicht (per stuk): 3,197 kg

• SAP hoogte (per stuk): 194,000 mm

• SAP lengte (per stuk): 211,000 mm

• SAP breedte (per stuk): 351,000 mm

• Breedte: 21,1 cm

• Lengte: 35,1 cm
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