
Ga voor modern
Dit Philips Vintage-snoer, met stoffen bekleding en een mat

afgewerkte metalen fitting, geeft uw woonkamer een retro

uitstraling. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips

Vintage-collectie voor een compleet geheel.

Hoogwaardig licht

• Ontworpen voor uw oogcomfort

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

• Hoogwaardige onderdelen

• Verstelbare snoerlengte

Light beyond illumination

• Modern assortiment

Lamp (dimbaar)

LED

6,5 W - 25 W

E27

Koelwit

Dimbaar

8718699629489



Kenmerken
Zachte LED's, aangenaam voor de
ogen

Harde verlichting is vermoeiend voor
de ogen. Te fel licht is verblindend. Te

zacht licht geeft flikkering. U kunt nu
uw omgeving aangenaam verlichten
met LED's die comfortabel zijn voor uw
ogen en de perfecte sfeer in huis
creëren.

Hoogwaardig materiaal [snoer]
Dit fraaie, met stof beklede snoer zorgt
ervoor dat uw lamp mooi recht hangt.
De matte, gesatineerde afwerking van
het metalen stopcontact versterkt de
retro uitstraling van elke lamp.

Verstelbare snoerlengte [snoer]
Het snoer is volledig verstelbaar voor
verschillende hoogten, waarmee u de
flexibiliteit hebt om van uw
keukeneiland en de eettafel een
stijlvolle, dynamische combinatie te
maken.

Modern assortiment
De Philips Modern collection is
beschikbaar in uiteenlopende grote
vormen, kaarsen en andere vertrouwde
ontwerpen die naadloos in uw hele
woning passen.

Specificaties
Kenmerken

• Dimbaar: Ja

• Beoogd gebruik: Binnen

• Lampvorm: Accessoire

• Fittinghouder: E27

• Technologie: LED

Lampafmeting

• Hoogte: 28,6 cm

• Gewicht: 0,31 kg

• Breedte: 20 cm

Duurzaamheid

• Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar

• Lumenbehoudfactor: 70%

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Aantal schakelcycli: 20.000

Lichtkenmerken

• Kleurconsistentie: 6SDCM

• Kleurweergave-index (CRI): 80

• Kleurtemperatuur: 4000 K

• Lichtkleurcategorie: Koelwit

• Nominale lichtstroom: 270 lm

• Opstarttijd: <0.5 s

• Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte

• Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

• EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

• Lampstroom: 45 mA

• Rendement: 41 lm/W

Verpakkingsinformatie

• Familie: LED

• EAN: 8718699629489

• EOC: 871869962948900

• Producttitel: LED giant E27 G200
modern D + black CORD

8718699629489



Opgenomen vermogen

• Arbeidsfactor: 0.7

• Spanning: 220-240 V

• Vermogen: 6,5 W

• Vermogensequivalent: 25 W

• Energie-efficiëntielabel: A

Afmetingen en gewicht van product

• Lengte: 28,6 cm

Nominale waarden

• Nominale levensduur: 15.000 hr

• Nominale lichtstroom: 270 lm

• Nominaal vermogen: 6.5 W

Technische specificaties

• Frequentie: 50 to 60

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699629489

• Nettogewicht: 0,660 kg

• Brutogewicht: 1,200 kg

• Hoogte: 38,500 cm

• Lengte: 22,500 cm

• Breedte: 22,500 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929001903199

8718699629489
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